
18/10/2022 16:51 SEI/TRF1 - 16263151 - Estudo Técnico Preliminar - ETP Completo

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_federacao.php?acao=0001HMY0YGG9V958M6H11NFR9S 1/4

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP COMPLETO 16263151

(para contratação de serviços e/ou aquisição de bens permanentes e de consumo por licitação)
Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 15238786

 
ID (PAC):

Nubes/Seane-01  (Núcleo de Assistência à Saúde ) 

A. Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados nas áreas médica,
odontológica e de psicologia.

B. Justificativa expressa para a contratação
A contratação é necessária para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contratação)

Continuidade da prestação dos serviços de atendimento médico, odontológico e de
psicologia aos servidores e magistrados; homologação de atestados médicos, perícias e auditoria dos
serviços prestados ao Pro-Social, atualmente realizados por meio do contrato 084/2017, com
vencimento em 13/11/2022.

A não contratação implicará (expor as consequências advindas da não contratação)

Paralisação dos atendimentos médico, odontológico e de psicologia e da homologação
de atestados, das perícias e auditorias dos serviços prestados ao Pro-Social.

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais

Plano Estratégico da 1ª Região para o período 2021-2026 (Aperfeiçoamento da
Gestão de Pessoas/Absenteísmo/Doenças).

D. Proposta de solução
D.1. Alternativas de solução disponíveis no mercado

Solução
nº

Descrição das alternativas de solução
disponíveis no mercado

Fontes de consulta
(órgãos públicos que
adotaram a solução,
fornecedores etc.)

Link das
consultas
(doc. SEI)

01

Contratação de empresa para prestação dos serviços
especializados nas áreas médica, odontológica e de
psicologia, de forma contínua,  na modalidade Pregão
Eletrônico, por 12 (doze) meses, podendo o contrato ser
prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60
(sessenta) meses.

Contrato 084/2017 - Seção
Judiciária de Minas Gerais 16294774

    II Contrato 15/2022 - TRF1 16109369

    II Contrato 14/2020 - Seção
Judiciária do Distrito Federal 16109383

 
     D.2. Estimativa de preços das alternativas de solução

R$2.138.381,52 (dois milhões, cento e trinta e oito mil trezentos e  oitenta e um reais
e cinquenta e dois centavos).

     D.3. Razões da escolha da melhor solução (justificar técnica e economicamente o que o levou a escolher a
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solução)

A contratação de empresa para prestação de serviços especializados nas áreas médica,
odontológica e de psicologia visa à garantir a continuidade dos serviços atualmente prestados, por meio
do contrato 084/2017, de atendimento médico, odontológico e de psicologia e da homologação de
atestados, das perícias e auditorias dos serviços prestados ao Pro-Social; uma vez que a Seção
Judiciária de Minas Gerais não conta com os profissionais das categorias em seu quadro próprio de
servidores.

     D.4. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Considerando que os serviços são interligados, o parcelamento não se aplica na
presente demanda em virtude da inviabilidade de contratação de empresas distintas para a prestação
destes.

D.4.1. Aplicação de cotas a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (somente para
bens de natureza divisível)

Não se aplica.

E. Requisitos da solução escolhida
     E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e análise das contratações anteriores)

- A contratada deverá comprovar a qualificação para os serviços.
- Os serviços têm natureza continuada. O contrato terá  vigência de 12 meses,

podendo ser prorrogado por até 60 meses.
- Os serviços deverão ser prestados de segunda a sexta-feira , entre o horário das 7 às

20 horas.
- O quadro de prestadores será composto por 6 médicos, 2 psicólogos, 2 odontólogos

e 2 auxiliares de saúde bucal, não podendo ser reduzido o quantitativo de profissionais em cada
categoria.

     E.2. Critérios de sustentabilidade
Os itens pretendidos são sustentáveis? Indicar a resposta expressamente para cada item (SIM ou NÃO).
Em caso de resposta afirmativa para um ou mais itens: indicar os critérios de sustentabilidade adotados
para cada item.
Em caso de resposta negativa para um ou mais itens: justificar o afastamento dos critérios de
sustentabilidade para cada item.

 
     E.3. Critérios de acessibilidade

-Adotar práticas de gestão que garantam direitos trabalhistas e atendimento às normas
internas e de segurança e medicina do trabalho para os prestadores dos serviços.

-Disponibilizar equipamentos de proteção individual aos prestadores de serviços para
a execução das atividades de modo confortável, seguro e de acordo com as condições climáticas.

- Orientar os prestadores de serviços para a destinação dos resíduos de saúde
conforme as normas da Vigilância Sanitária.

- Respeitar as normas brasileira -NBR, publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

     E.4. Demonstração de que o mercado atende aos requisitos mínimos
Itens Requisitos mínimos - Fabricante 1

- Modelo
- Critérios de
sustentabilidade
e/ou
acessibilidade
- Fontes de
consulta (link

- Fabricante 2
- Modelo
- Critérios de
sustentabilidade
e/ou
acessibilidade
- Fontes de
consulta (link

- Fabricante...
- Modelo
- Critérios de
sustentabilidade
e/ou
acessibilidade
- Fontes de
consulta (link

Justificativa
Caso alguma especificação
(requisitos mínimos) deva
ser mantida, ainda que não
atendida por pelo menos
três dos fabricantes listados.
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F. Descrição da solução como um todo
     F.1. Resultados pretendidos com a solução escolhida

Por meio da contratação de empresa para prestação de serviços especializados nas
áreas médica, odontológica e de psicologia visa-se à continuidade dos serviços prestados pela atual
contratada, a fim de impedir a paralisação dos atendimentos médico, odontológico e de psicologia e da
homologação de atestados, das perícias e auditorias dos serviços prestados ao Pro-Social.

     F.2. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não se aplica.

     F.3. Adequações do ambiente do órgão impostas pela solução escolhida

Não há necessidade de adequação do ambiente para a implantação imediata do
serviço objeto deste estudo.

     F.4. Descrição integral da solução

Contratação, por meio de licitação na modalidade Pregão Eletrônico,  de empresa para
prestação de serviços especializados nas áreas médica, odontológica e de psicologia, a fim de  assegurar
a continuidade dos atendimentos médico, odontológico e de psicologia e da homologação de atestados,
das perícias e auditorias dos serviços prestados ao Pro-Social, atualmente prestados conforme contrato
084/2017, com vencimento em 13/112022.

G. Declaração de viabilidade
Declaramos que a contratação de empresa para prestação de serviços especializados nas áreas médica,
odontológica e de psicologia é viável uma vez que é imprescindível a continuidade dos atendimentos
médico, odontológico e de psicologia e da homologação de atestados, das perícias e auditorias dos
serviços prestados ao Pro-Social. Trata-se de serviços amplamente contratados pela Administração
Pública; havendo no mercado mão de obra especializada, organizada e sindicalizada, bem como
Convenção Coletiva de Trabalho disciplinando as condições de trabalho das categorias dos prestadores
que serão empregados na prestação dos serviços.

 

H. Nome e assinatura dos responsáveis pela elaboração e pela revisão, supervisão e controle de qualidade do
ETP
Responsável pela elaboração: (servidor da unidade requisitante)
Luciana Rodrigues da Silva Villaça - Técnico Judiciário
Responsável pela revisão, supervisão e controle de qualidade: (diretor)
Edna Mara Lima Ferreira - Diretora do Núcleo de Assistência à Saúde

 

Documento assinado eletronicamente por Luciana Rodrigues da Silva Villaca, Técnico Judiciário,
em 22/08/2022, às 18:46 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Edna Mara Lima Ferreira, Supervisor(a) de Seção, em
22/08/2022, às 19:20 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 16263151 e o código CRC 49B0CD22.

Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - MG - www.trf1.jus.br/sjmg/
0017632-37.2022.4.01.8008 16263151v37


