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ESTUDOS PRELIMINARES

A equipe de planejamento, nos termos do §4º do art. 8º da Resolução n. 182
TJMMG, apresenta o relatório dos Estudos Preliminares para a demanda oficializada no
documento 0213207.

 
I - Definição, caracterização, quantificação e especificação do serviço a

ser adquirido:
O objeto demandado é a contratação de profissional para proferir palestra

em formato on-line, com a temática voltada para o bem-estar no trabalho e a promoção da
saúde psíquica de magistrados e servidores, no período da tarde, em data compreendida na
semana do dia 25 a 29 de outubro de 2021.

 
II - Viabilidade do parcelamento do objeto:
Não é viável o parcelamento do objeto, uma vez que se trata de um único

serviço, a ser oferecido em um só dia, não sendo cabível sua prestação por mais de um
profissional.

 
III - Prazo de garantia da prestação do serviço contratado:
Considerando a natureza do objeto, não se aplica a previsão de garantia do

serviço.
 
IV - Pesquisa de mercado, possíveis fornecedores e soluções disponíveis

que possam satisfazer a necessidade explicitada:
Diante da demanda apresentada, foram solicitadas propostas

comerciais a profissionais que oferecem o serviço, localizadas por meio de pesquisa na
internet, tendo sido recebidas as seguintes:

 
1) Haroldo Dutra (doc.0213738): R$ 8.510,63 (oito mil quinhentos e dez

reais e sessenta e três centavos).
2) Rossandro Klinjey (doc. 0213739):R$ 19.900,00 dezenove mil e

novecentos reais);
3) Otávio Grossi (doc.0213740): R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); e
 
Analisando as propostas apresentadas, verifica-se que o profissional Otávio

Grossi oferece o menor preço e, pelo seu currículo profissional, constante da proposta
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apresentada, atende satisfatoriamente à presente demanda, revelando-se, portanto, a opção
mais vantajosa para o Tribunal.

 
V - Contratações similares realizadas por outros órgãos da

Administração Pública:
Vários órgãos da Administração Pública contrataram serviços de

palestrantes, como:
- o Ministério Público de Minas Gerais (doc. 0213746);
- o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (doc. 0213747);
- a Prefeitura da cidade de Tiradentes - MG (doc. 0213748).
 
VI - Considerações finais
Face ao exposto, conclui-se pela viabilidade da contratação do profissional

Otávio Grossi para prestar o serviço de proferição de palestra para magistrados e servidores
da Justiça Militar, em dia a ser definido pelo TJMMG, compreendido na semana do dia 25
a 29 de outubro de 2021. 

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTHON CARVALHO COSTA, Oficial
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