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ESTUDOS PRELIMINARES

I Definição, caracterização, quantificação e especificação do objeto ou serviço a ser adquirido

Registro de preços de água mineral, conforme especificações abaixo:

 

Item Descrição do Produto Un Quantidade a
ser adquirida

1.1

Água mineral, natural, potável, sem gás,
acondicionada em copos plásticos, transparentes, em
embalagens descartáveis, com capacidade de 200 ml.

· Caixa, contendo 48 (quarenta e oito) copos de 200
ml, contendo data de validade e número do lote.

 

CATMAS: 001687344

Unidade de aquisição: 1947

Un. 20.160

 

A Administração opta pelo sistema de registro de preço de acordo com o Decreto Estadual nº 46.311/2013,
por entender ser mais conveniente a aquisição parcelada dos produtos, mediante autorizações de compra que
acompanhem o consumo efetivo, visando evitar a manutenção de grandes volumes em estoque, uma vez que
há pouco espaço físico disponível para armazenamento e visando evitar eventuais prejuízos, em razão da
degradação natural do produto ou com o fim dos prazos de validade/garantia.

             

II  Relação entre a demanda e quantidade a ser adquirida

Não foi possível aferir com precisão a quantidade a ser adquirida, uma vez que a demanda surgiu após a nova
realidade vivenciada pela Sociedade, com a COVID-19 e a publicação da Portaria Conjunta 43/2020, deste
tribunal.

Assim, a quantidade a ser registrada considerou o número de audiências presenciais ocorridas até o
momento, acrescida de uma margem de segurança, sendo que o tribunal efetuará pagamento somente das
efetivas aquisições, que serão feitas gradualmente, conforme a evolução da necessidade de utilização e de
recomposição de estoque.

Foi feito contato com algumas Auditorias, que informaram estar havendo poucas audiências presenciais,
sendo que em algumas, mesmo quando do uso de recurso tecnológico, o juiz tem comparecido ao tribunal,
realizando os atos processuais pelo seu Gabinete. Ainda que realizado o ato por videoconferência,
eventualmente, pode ocorrer a presença de um ou outro réu, acompanhado do advogado, ou membro do
Conselho. Desta forma, considerou a realização de audiências 3 vezes por semana, multiplicado por 7
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pessoas (Conselho, advogado e representante do Ministério Público) e por 5 auditorias. Considerou-se  o
consumo de 4 copos por pessoa. Assim, o consumo semanal seria aproximadamente de 420 copos.

Na segunda instância, não tem ocorrido sessões presenciais. Ainda assim, não são todos os atos processuais
que têm a presença do Conselho na Primeira Instância, o que nos assegura uma boa margem quanto aos
quantitativos sugeridos.

 

III Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto

A licitação será realizada em lote único, por ser composta de apenas um item.

 

IV  Indicação do prazo de garantia

A natureza do produto não comporta prazo de garantia, mas de validade, que deverá ser de no mínimo 3
(três) meses, a partir da data de envase/fabricação.

Os produtos fornecidos deverão ter o máximo de 20% do respectivo prazo de validade já transcorrido, a
contar da data de fabricação.

Os meses constantes das embalagens serão convertidos, para o cálculo da porcentagem acima, em dias,
tendo-se por base o mês de 30 (trinta) dias.

 

V  Soluções disponíveis no mercado e possíveis fornecedores

Distribuidora de Águas Minerais BH Ltda.
Central Água: Rafael Martins Soares – ME
Everest Comércio de Bebidas EIRELI EPP
Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda

 

VI  Estimativa preliminar de custos:

 

Lote 1

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO
UN. (R$) TOTAL (R$)

1 20.160 Água mineral, natural, potável, sem
gás, acondicionada em copos plásticos,
transparentes, em embalagens
descartáveis, com capacidade de 200 ml.

· Caixa, contendo 48 (quarenta e oito)
copos de 200 ml, contendo data de
validade e número do lote.

 

0,59 11.760,00
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CATMAS: 001687344

Unidade de aquisição: 1947

 

VII – Contratações públicas similares 

ARP 323/2018, BDMG – vigência: 02/01/2020.

ARP 86/2019, GMG – vigência: 24/04/2020

Planejamento 175/2020 - SEPLAG.

 

VIII – Análise de viabilidade da contratação

Entende-se que a presente aquisição  por meio de sistema de registro de
preços é viável, pois possibilitará a continuidade do fornecimento  da água mineral,
conforme demandado e em atendimento à Portaria Conjunta 43/2020, deste tribunal.

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária,
em 12/08/2020, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA MARA DE SOUZA, Oficial Judiciário, em
12/08/2020, às 16:13, 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 0184917 e o código CRC 57729574.
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