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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 0011876

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE
CONSUMO

(Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 12964105)
ID:

Numes/Sevit_08

A. Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos menos letais
para os Agentes de Polícia Judicial da Seção Judiciária de Minas Gerais e Subseções.

B. Justificativa da necessidade da contratação ou aquisição

Justifica-se a necessidade de reposição dos equipamentos existentes com prazo de
validade expirado e de compra de novos, a fim de equipar o efetivo de agentes da Polícia Judicial da
Subsecretaria de Segurança, Inteligência e Transporte do TRF-6 e das Subseções, contribuindo para a
promoção do êxito nas tratativas das ocorrências, de maneira a utilizar a força de forma progressiva e
proporcional.

Os equipamentos e materiais são de elevado nível de utilização e são usados em
situações de gerenciamento de crise já instalada, isso exige que o equipamento esteja em perfeitas
condições de uso, uma vez que é imprescindível a eficiência de seu funcionamento dentro do prazo de
validade estipulado pela fabricante.

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais*

a) Planejamento estratégico da Justiça Federal 2021/2026, aprovado pela Resolução
N.668/2020 do Conselho da Justiça Federal - CJF, o qual prevê como missão: "Garantir à sociedade
uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva".

b) Associa-se ao macrodesafio específico "Fortalecimento da segurança e proteção
institucional", constante do Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF 2021-2026.

c) Planejamento de Logística sustentável - PLS, no qual estão estabelecidas as
diretrizes de toda Seção Judiciária de Minas Gerais e com a ODS 16 da Agenda 2030/ONU, que visa
promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à
justiça a todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

D. Requisitos da contratação
     D.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e análise das contratações anteriores)

Quantidade e valor estimado:

Item Especificação Unidade de
medida

Valor unit
estimado Quantidade Valor total

estimado
1 SPARK Z 2.0 unid 6.239,09 15 93.586,35
2 MSK-106 unid 201,26 120 24.150,72
3 BZ 2.0 unid 285,25 20 5.705.,00
4 HZ 2.0 unid 314,79 15 4.721,81
5 PZ 2.0 unid 197,71 15 2.965,71
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6 GL-300/T Hyper/I-
REF unid 626,81 5 3.134,07

7 GL-304 I-REF unid 391,44 4 1.565,75
8 GL-309 I-REF unid 535,58 5 2.677,91
9 GB-704 I-REF unid 324,13 7 2.268,92
10 DZ 2.0 unid 2.406,33 1 2.406,33
     D.2. Critérios de sustentabilidade

Não há previsão de impacto ambiental, visto que a atividade propiciada pela aquisição
dos equipamentos é considerada não poluente e não causa modificação de impacto prejudicial ao
equilíbrio do ambiente físico ou social local.

     D.3. Levantamento de mercado (bens permanentes)

Fornecedor exclusivo no Brasil.

E. Proposta de solução
     E.1. Alternativas de solução disponíveis no mercado*

Fornecedor exclusivo e sem alternativa no mercado. A Subsecretaria de Segurança,
Inteligência e Transporte entende que a contração em referência caracteriza-se por inexigibilidade de
licitação. Para embasar esse entendimento, foram juntadas diversas contratações 0011924 realizadas por
inexigibilidade de licitação para aquisição do objeto destes autos.

     E.2. Estimativa de preços das alternativas de solução

N/A

     E.3. Razões da escolha da melhor solução*

São equipamentos que permitem ao agente da Polícia Judicial atuar com segurança
para si e para terceiros.

     E.4. Descrição da solução integral
Aquisição de equipamentos de uso tático com tecnologia menos letal, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste processo de compra.

F. Previsões sobre a implantação da solução
     F.1. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Por tratar-se de inexigibilidade, se torna indiferente o parcelamento.

     F.2. Resultados pretendidos com a solução escolhida*

N/A

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

N/A

     F.4. Cronograma das ações que compõem a solução integral e a adequação do ambiente do órgão*

N/A

G. Declaração de viabilidade

A aquisição do objeto é viável, pois permitirá que o agente da Polícia Judicial possa
exercer sua atividade de forma segura, bem como será possível atender com segurança e eficiência as
determinações constantes das Resoluções 344/20 e 430/2021 do CNJ.

H. Nome e assinatura dos responsáveis pela elaboração e pela revisão, supervisão e controle de qualidade do
ETP

 

*Itens dispensados de preenchimento nos casos de dispensa parcial de ETP (vide tópico 2 do guia de ETP).
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Documento assinado eletronicamente por Jamilton Antonio Bitencourt Guedes, Supervisor(a) de
Seção, em 03/10/2022, às 19:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0011876 e o
código CRC 39EEEE34.
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