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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 de 01 (uma) servidora da Gestão Documental no curso online,

100% ao vivo, "Administração de Documentos Públicos e Formação da Memória
Institucional", promovido pela empresa Consultre, no período de 19 a 23 de outubro de
2020, com carga horária de 20 (vinte) horas-aula, conforme proposta constante do
doc. 0186175.

 
II - Relação entre a demanda e a quantidade a ser adquirida: 
O curso é voltado especificamente para a única servidora lotada no setor

de Gestão Documental.
 
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 duas ofertas de capacitação semelhantes à pretendida, propostas pelas empresas
Esafi Escola, doc. 0186917, e One Cursos, doc. 0186918. No entanto, se observam várias
desvantagens destas em relação à solicitada: a modalidade presencial, que exporia a
servidora a um risco de infecção neste momento de pandemia da covid-19; o fato de
ser realizado em outras cidades, que acarretaria custos relativos a passagens aéreas e diárias
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de viagem; os valores de inscrição, que são significativamente mais caros por se tratarem
de cursos presenciais; e a menor ênfase no tema da formação da memória institucional,
aspecto crucial do trabalho do setor demandante. 

Se comparado somente ao curso da One Cursos, o da Consultre tem ainda o
diferencial de ser ministrado pelo Prof. Luiz Fernando Duarte de Almeida, que possui vasta
experiência no Poder Judiciário, enquanto a Profa. Maria Rosângela da Cunha teve atuação
no âmbito do Poder Executivo.

Ainda que a opção pela proposta da Consultre represente para o Tribunal
um custo claramente menor do que a opção pelas propostas concorrentes, resta necessário
comprovar que os preços que ela cobra são compatíveis com os praticados no mercado,
quando comparados cursos na mesma modalidade, isto é, online ao vivo. Para tanto, foram
anexadas, apenas para fins de comparação, as consultas dos preços cobrados pela Esafi
Escola, doc. 0186938, e pela One Cursos, doc. 0186939, a saber, R$ 1490,00 e R$ 1390,00,
respectivamente, para inscrição em cursos online ao vivo sobre temas aleatórios, com carga
horária também de 20 (vinte) horas. Verifica-se, assim, a razoabilidade do valor de R$
1397,00 cobrado pela Consultre.

 
VI - Estimativa preliminar de custos:
A inscrição da servidora no curso teria o custo de R$ 1.397,00 (mil

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

Administração Pública:
O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região inscreveu 1 (uma) servidora

em curso na modalidade a distância, oferecido pela empresa Consultre, por R$ 1397,00,
conforme empenho emitido em 05 agosto de 2020, doc. 0186946.

 
VII - Análise de viabilidade da contratação:
Considerando especificidade do tema, sobre o qual há poucas capacitações

em oferta no mercado, a razoabilidade do preço cobrado pela empresa ofertante e a
vantajosidade, acima demonstrada, deste curso em relação aos demais apresentados
como possíveis alternativas, conclui-se pela viabilidade da inscrição da servidora Flávia
Imaculada Chaves Diniz no curso online, 100% ao vivo, "Administração de Documentos
Públicos e Formação da Memória Institucional", promovido pela empresa Consultre,
no período de 19 a 23 de outubro de 2020, com carga horária de 20 (vinte) horas-aula.

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTHON CARVALHO COSTA, Oficial
Judiciário, em 15/09/2020, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA CHIARI BARROS, Coordenadora
Administrativa da EJM, em 15/09/2020, às 15:13, 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
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informando o código verificador 0186947 e o código CRC A495E9F9.
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