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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:
Inscrição da Assessora Jurídica no "2º Seminário sobre a Atuação da

Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos e suas Boas Práticas", promovido pela
empresa Inove Capacitação, na modalidade online ao vivo, nos dias 29 e 30 de setembro de
2020, com carga horária de 16 (dezesseis) horas-aula, conforme proposta detalhada
constante do doc. 0185423.

 
II - Relação entre a demanda e a quantidade a ser adquirida: 
O curso é voltado especificamente para a Assessoria Jurídica, setor que

possui somente 02 (dois) servidores, sendo que um deles está temporariamente afastado de
suas atividades, de modo que a demanda é por capacitar somente 01 (uma) servidora, a
Assessora Jurídica.

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

licitação:
Trata-se da contratação de curso sobre um tema bastante específico e coeso,

cujos conteúdos são inter-relacionados, não sendo viável seu parcelamento em módulos a
serem ministrados por diferentes empresas, já que a quebra de continuidade do ensino
comprometeria a aprendizagem.

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

serviços contratados:
Considerando a natureza do objeto (prestação de serviço de

capacitação), não se aplica o prazo de garantia.
 
V - Pesquisa de mercado, identificando os possíveis fornecedores e as

soluções disponíveis que possam satisfazer a necessidade explicitada:
Ao realizar pesquisa de mercado através da internet, foi encontrada somente

mais uma oferta de capacitação semelhante à pretendida, proposta pela empresa One
Cursos, doc. 0185424. No entanto, se observam várias desvantagens desta em relação à
solicitada: a modalidade presencial, que exporia a servidora a um risco de infecção neste
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momento de pandemia da covid-19; o fato de ser realizado em outras cidades, que acarreta
custos relativos a passagens aéreas e diárias de viagem; o valor da inscrição, que é R$
900,00 (novecentos reais) mais cara; e o fato de ter somente 01 (um) instrutor, o que torna
o evento mais cansativo e proporciona menor diversidade de perspectivas sobre o tema.

A fim de comprovar que o preço cobrado pela Inove Capacitação é
compatível com os praticados no mercado, foram anexadas mais três propostas, de cursos
ou eventos compatíveis, oferecidos por outras empresas em anos anteriores:

- A JML Eventos promoveu, conforme doc. 0185437, a "Oficina Avançada
da Atividade de Assessoria Jurídica das Contratações da Administração Pública, Sistema
's' e Estatais", nos dias 12 e 13 de março de 2020, em Curitiba/PR, com carga horária de 16
horas, cobrando R$ 3.980,00 por inscrição;

- A Aprimora Treinamentos promoveu, conforme doc. 0185438, a "Webaula
Ao Vivo A Atuação da Assessoria Jurídica nos Processos de Licitações e Contratos", nos
dias 10 e 11 de junho de 2019, com carga horária de 16 horas, cobrando R$ 2.490,00 por
inscrição;

- A Elo Consultoria promoveu, conforme doc. 0185439, o evento "A
Atuação da Assessoria Jurídica nos Processos de Licitações e Contratos", nos dias 05 e 06
de março de 2017, com carga horária de 16 horas, cobrando R$ 2.745,00 por inscrição.

Constata-se, portanto, que a Inove Capacitação afixou preço bastante
razoável para o serviço oferecido.

 
VI - Estimativa preliminar de custos:
A inscrição da servidora no evento teria o custo de R$ 1.890,00 (mil

oitocentos e noventa reais).
 
VI - Contratações similares realizadas por outros órgãos da

Administração Pública:
- O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina inscreveu

cinco servidores no curso "Contratações Diretas: dispensa e inexigibilidade de licitação,
conforme entendimentos do TCU e atualizações da Lei n. 13.979/2020 e MP 961/2020",
realizado nos dias 28 e 29/07/2020, na modalidade online, e promovido pela Inove
Capacitação, conforme extrato publicado no DOU de 20/07/2020;

- A Justiça Federal de Primeiro Grau no Piauí inscreveu dois servidores no
curso "Planilha de Custos, Revisão, Reajuste e Repactuação de Processos
Administrativos", realizado no período de 11 a 13/08/2020, na modalidade online, e
promovido pela Inove Capacitação, conforme extrato publicado no DOU de 28/07/2020;

 
VII - Análise de viabilidade da contratação:
Considerando a atual escassez de ofertas de capacitação sobre o tema

pretendido no mercado, a extrema relevância dos assuntos abordados, a excelência do
corpo docente do seminário, a importância da função desempenhada pela Assessora
Jurídica e a necessidade de lhe oferecer oportunidades de desenvolvimento técnico após
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seu recente ingresso no Tribunal, a razoabilidade do preço cobrado pela empresa ofertante
e a vantajosidade, acima demonstrada, deste seminário em relação ao outro curso
apresentado como possível alternativa, conclui-se pela viabilidade da inscrição da
Assessora Jurídica no "2º Seminário sobre a Atuação da Assessoria Jurídica em Licitações
e Contratos e suas Boas Práticas", promovido pela Inove Capacitação, na
modalidade online ao vivo, nos dias 29 e 30 de setembro de 2020, com carga horária de 16
(dezesseis) horas-aula.

Documento assinado eletronicamente por ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS, Oficial
Judiciário, em 21/08/2020, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA CHIARI BARROS, Coordenadora
Administrativa da EJM, em 24/08/2020, às 11:50, 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 0185441 e o código CRC 54DD851D.
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