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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:
Realização de 08 (oito) inscrições no curso "Estudos Técnicos Preliminares

(ETP) segundo a IN-ME 40/2020", na modalidade online e 100% ao vivo, promovido pela
empresa Supercia, no período de 08 a 11 de setembro de 2020, com carga horária de
12 (doze) horas-aula, conforme proposta constante do doc. 0186280.

 

II - Relação entre a demanda e a quantidade a ser adquirida: 
A Gerência Administrativa, setor responsável, dentre outras funções, pela

gestão das compras e contratações do Tribunal, sugeriu a participação, se possível, de todos
os servidores do Almoxarifado e da Área de Licitações, Contratos e Compras e de
representantes do CESI e do SECOM. Os gestores dos referidos setores foram consultados
sobre o interesse/possibilidade de participação de seus servidores/militares e obtivemos o
total de 08 (oito) participantes, sendo 02 (três) do Almoxarifado, 02 (dois) da Área de
Licitações, Contratos e 03 (três) do CESI.

 
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, foram encontradas

outras ofertas de capacitação sobre Estudos Técnicos Preliminares, mas nenhuma delas se
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mostra mais vantajosa do que o curso solicitado, oferecido pela Supercia, conforme
exposição de motivos abaixo:

- O curso oferecido pela Capacity Treinamentos, doc. 0186339, com a
mesma carga horária e o mesmo professor, é R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) mais caro e
é direcionado especificamente para contratação de obras públicas e serviços de engenharia;

- O curso oferecido pelo Instituto Certame, doc. 0186341, terá somente 08
(oito) horas-aula, o que parece insuficiente para tratar de um tema complexo, ainda mais
considerando que uma parte da carga horária será destinada a ensinar o uso do Sistema
ETP Digital;

- O curso oferecido pela One Cursos, doc. 0186342, na modalidade
presencial, em Brasília/DF, exporia os participantes a um risco de infecção neste momento
de pandemia da covid-19 e acarretaria custos relativos a passagens aéreas e diárias de
viagem. Além disso, o valor da inscrição individual é R$ 1.720,00 (mil setecentos e vinte
reais) mais caro, para um acréscimo de somente 4 horas-aula;

- O outro curso oferecido pela One Cursos, doc. 0186344, é em
formato EAD assíncrono (aulas gravadas), ou seja, não há interação em tempo real entre os
alunos e destes com o professor, o que compromete as trocas de informações e
experiências, o esclarecimento de dúvidas e o envolvimento com o curso. Além disso, a
inscrição é R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) mais cara. A carga horária não é comparável,
pois, em cursos EAD assíncronos, a contagem de horas-aula é diferente;

- O seminário nacional proposto pela Zênite, doc. 0186345, já foi realizado,
na semana passada, e custou R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais) por
participante, valor que, mesmo considerando uma inscrição de cortesia e o acréscimo de 12
horas-aula, está bem acima do cobrado pela Supercia.

Observa-se que somente o Instituto Certame oferece melhor preço do que a
Supercia. No entanto, trata-se de uma diferença pequena. A hora-aula da Supercia tem o
custo de R$ 81,67 (oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), enquanto a hora-aula do
Instituto Certame, já considerada a inscrição-cortesia, custaria R$ 76,56 (setenta e seis
reais e cinquenta e seis centavos). Resta comprovada, portanto, a razoabilidade do preço
cobrado pela empresa que se pretende contratar.

 
VI - Estimativa preliminar de custos:
Considerando que cada inscrição teria o custo de R$ 980,00 (novecentos e

oitenta reais), o gasto total com a realização de 08 (oito) inscrições seria de R$ 7.840,00
(sete mil oitocentos e quarenta reais).

 
VI - Contratações similares realizadas por outros órgãos da

Administração Pública:
- O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE-MG contratou a

empresa Supercia Capacitação e Marketing Eireli para ministrar o Curso "Elaboração de
Estudos Preliminares, Termo de Referência e Projeto Básico", conforme extrato publicado
no DOU de 20 de agosto de 2020;
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- O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - TRE-RO inscreveu 05
(cinco) servidores no curso "Passo a Passo para a Elaboração de Orçamento de Serviços de
Obras e Engenharia, segundo os manuais do TCU, CAIXA e SINAPI", realizado pela
empresa Supercia Capacitação e Marketing Eireli, com carga horária de 12 (doze) horas, na
modalidade de ensino telepresencial - ao vivo, conforme extrato publicado no Cadernos do
TRE-RO de 02 de julho de 2020.

 
VII - Análise de viabilidade da contratação:
Considerando a razoabilidade do preço e a vantajosidade, acima

demonstrada, deste curso em relação às demais alternativas em oferta no mercado, conclui-
se pela viabilidade da participação de 08 (oito) servidores/militares no curso "Estudos
Técnicos Preliminares (ETP) segundo a IN-ME 40/2020", na modalidade online e 100% ao
vivo, promovido pela empresa Supercia, no período de 08 a 11 de setembro de 2020, com
carga horária de 12 (doze) horas-aula.

Documento assinado eletronicamente por ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS, Oficial
Judiciário, em 31/08/2020, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA CHIARI BARROS, Coordenadora
Administrativa da EJM, em 31/08/2020, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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