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ESTUDOS PRELIMINARES

1. Definição, caracterização, quantificação e especificação do objeto ou serviço a ser adquirido:

Item Quant. Descrição Catmas

1 400

Aventais Avental para uso
médico/odontológico- Tipo:
descartável, manga longa com elástico
no punho; matéria prima: tela não
tecido, SMS, 100% polipropileno;
gramatura/composição: mínima de
50g/m²; comprimento: 1,20 m x 1,50 m
(C X L), aproximadamente.

1755366

 

2 2500

Toucas descartáveis – matéria prima:
TNT (não tecido); tipo sanfonada;
gramatura: mínima 10g; modelo:
sanfonada com  elástico; cor: branca;
apresentação pacote 100 unidades. 

 

1692496

 

3
2000

 

Máscaras cirúrgicas descartáveis.
Formato retangular com pregas.
Camadas: 03 camadas; matéria-prima:
fibra sintética: gramatura mínima 40
g/m²; filtro: com filtro; tipo fixação: 4
tiras laterais; ajuste nasal: sim; Não
estéril.

 

125245

 

4 20

Protetor facial - tipo: fixável na cabeca
por meio de carneira; ajuste: pino
plástico; absorção: tira absorvente de
suor; lente: bolha incolor em
policarbonato; dimensões: aproximada
200mm(larg)x190mm(alt)x2mm(esp);

 

1536184

 

5 3000

Luvas descartáveis, composição 100%
vinil (PVC), não estéreis, sem pó, lisas
e uso ambidestro. Punhos longos com
reforço para reduzir rupturas. Atóxica,
Apirogênica e hipoalergênica.
Descartável e de uso único
Tamanho grande.

001672789  

 

2. Relação entre a demanda e a quantidade a ser adquirida:
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As quantidades estimadas foram definidas com base nos mais recentes dados de consumo, considerada,
também, uma margem de segurança necessária para garantir que o fornecimento não seja interrompido. Os
equipamentos de segurança individual serão entregues aos servidores da Gestão Documental.

3. Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto

Considerando que o objetivo é a aquisição dos itens com menor preço e qualidade equivalente, considera-
se viável a ampla concorrência, sendo possível a aquisição dos materiais em mais de um estabelecimento ou
em um único, desde que respeitados o descrito no Termo de referência. Ou seja, há viabilidade do
parcelamento do objeto.

4. Indicação do prazo de garantia pertinente ao período de utilização

A validade dos produtos deverá ser, no mínimo, de 1(um) ano a contar da entrega dos produtos.

 5. Soluções disponíveis no mercado e possíveis fornecedores:

A solução disponível para suprir a necessidade imediata do Tribunal é a aquisição dos equipamentos.

5.1 Possíveis fornecedores

- Lima Instrumental & Equipamentos Médicos (031) 98721-4570

- Lixeiras BH (031) 3362-3989

 6. Estimativa preliminar de custos: R$13.362,17 (treze mil e trezentos e sessenta e dois reais e dezessete
centavos).

7. Contratações Públicas Similares

Após pesquisa sobre contratações públicas, foi possível identificar as seguintes contratações similares:

- Pregão 405/2018 – Fundação Ezequiel Dias

- Pregão 500/2019 – Universidade Estadual de Montes Claros

-Planejamento de Registro de Preços 26/2020 – SEPLAG/MG

 8. Análise de viabilidade da contratação

Tendo em vista o fracasso do LOTE 7 (EPIs 2020) dos pregões eletrônicos 11/2019 e 14/2019, no 
Procedimento Licitatório 10/2019 (SEI nº 19.0.000000867-5), a superveniente impossibilidade de entrega do
material adquirido por meio do Processo de Compra SEI nº 19.0.000001506-0, e a necessidade imediata de
utilização dos equipamentos, entende-se que a aquisição é viável.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIA IMACULADA CHAVES DINIZ, Oficial
Judiciário, em 08/06/2020, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária,
em 08/06/2020, às 11:17, 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 0180932 e o código CRC 52B148A9.
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