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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 3 (três) servidores do Almoxarifado em curso de oferta pública,

na modalidade online ao vivo (ou presencial remota), sobre Almoxarifado e Patrimônio
Público, com carga horária mínima de 15 (quinze) e máxima de 24 (vinte e quatro) horas-
aula.

O conteúdo programático deverá contemplar tópicos relativos a todas as
etapas envolvidas na gestão dos bens permanentes e dos materiais de consumo no
setor público, desde as compras governamentais (sistema de registro de preços, compras
direitas, licitações, execução orçamentária), passando pela organização do almoxarifado
(padronização, catalogação, estocagem, controles) e pela gestão patrimonial (incorporação,
movimentação, depreciação, amortização, exaustão), até o desfazimento de bens
(transferência, doação, etc).

A empresa deverá oferecer material didático, ainda que em formato digital.
O curso deverá ser ministrado por profissional que tenha, no mínimo, nível

superior de escolaridade e formação em área compatível com o tema do curso, além de
experiência em ministrar aulas ou palestras voltadas para órgãos públicos.

 
II - Relação entre a demanda e a quantidade a ser adquirida: 
Há necessidade de se capacitar 03 (três) servidores do setor de

Almoxarifado, pois todos eles trabalham diretamente com a gestão dos bens e materiais da
Justiça Militar, atividade que demanda educação continuada da equipe, para constante
atualização de conhecimentos.

 
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:
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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:
A partir de pesquisa de mercado realizada através da internet, foram

localizados três possíveis fornecedores, cujas propostas seguem discriminadas:
- Consultre Consultoria e Treinamento Ltda. (doc. 0184240): Curso "Gestão

Integrada de Almoxarifado e Patrimônio - com ênfase em depreciação e reavaliação de
bens" - Carga horária: 20 horas - Datas: 26 a 30/10/2020 - Horário: das 8h às 12h -
Prof. Marízio Martins da Costa - R$ 1.397,00 por pessoa.

- One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda. (doc.
0184241): Curso "Gestão de Materiais, Suprimentos, Compras, Almoxarifado e Patrimônio
na Administração Pública" - Carga horária: 15 horas - Datas: 17 a 21/08/2020 - Horário:
das 9h às 12h - Prof. Ricardo Bulgari - R$ 1.250,00 por pessoa.

- Capacity Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda. (doc. 0184242): Curso
"Gestão Patrimonial, Instrumentos para a Gerência de Material e Almoxarifado,
Desfazimento de Bens Móveis - atualizado pelo MCASP e pela legislação em vigor"
- Carga horária: 16 horas - Datas: 21 a 24/09/2020 - Horário: das 8h30min às 12h30min -
Prof. Paulo Sílvio Silva de Faria - R$ 1.290,00 por pessoa.

 
VI - Estimativa preliminar de custos:
Considerando o menor valor encontrado na pesquisa apresentada no item

anterior, verifica-se que cada inscrição individual teria o custo de R$ 1.250,00,
totalizando uma despesa de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) com a
contratação.

 
VI - Contratações similares realizadas por outros órgãos da

Administração Pública:
- O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região contratou a inscrição de

01 (um) servidor no curso "Gestão Patrimonial Instrumentos para Gerência de Material e
Almoxarifado Desfazimento de Bens Móveis", executado pela Capacity Treinamento e
Aperfeiçoamento Ltda., nos dias 19 e 20/09/2019, conforme extrato de dispensa de
licitação publicado no Diário Oficial da União em 05/09/2019;

- A Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, contratou a inscrição de 03
(três) empregados de seu quadro no curso "Elaboração e Gestão de Programas de
Qualidade de Vida no Trabalho da Administração Pública", executado pela One Cursos
Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda., nos dias 13 a 15/05/2019, conforme
extrato de dispensa de licitação publicado no Diário Oficial da União em 11/07/2019;

 
VII - Análise de viabilidade da contratação:
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Após análise comparativa das propostas apresentadas, conclui-se que o
curso oferecido pela empresa One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação
Ltda., além de apresentar o menor valor global, atende adequadamente às necessidades de
aprendizagem do setor interessado e apresenta as vantagens de ser mais objetivo (carga
horária total e diária menos extensa e cansativa) e de estar programado para data mais
próxima.

Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade da contratação do curso
"Gestão de Materiais, Suprimentos, Compras, Almoxarifado e Patrimônio na
Administração Pública", oferecido pela empresa referida neste item.

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTHON CARVALHO COSTA, Oficial
Judiciário, em 10/08/2020, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA CHIARI BARROS, Coordenadora
Administrativa da EJM, em 11/08/2020, às 12:09, 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 0184243 e o código CRC BDC717A8.
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