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Estudo Técnico Preliminar 14/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23336.250879.2020-02

2. Descrição da necessidade

Aquisição de dois modelos anatômicos para fins didáticos para a enfermaria, sendo um do sistema reprodutor feminino e outro do 
órgão genital masculino; itens importantes para as práticas de educação sexual desenvolvidas pelo setor.  

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação de Assuntos Estudantis Malu Oliveira Santos

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Serão adquiridos dois modelos anatômicos para fins didáticos para a enfermaria, sendo um do sistema reprodutor feminino 
(CATMAT 472259) e outro do órgão genital masculino (CATMAT 457095); itens importantes para as práticas de educação 
sexual desenvolvidas pelo setor.  

5. Levantamento de Mercado

Não se aplica.

6. Descrição da solução como um todo

A aquisição dos modelos anatômicos é essencial para o desenvolvimento das práticas de educação sexual

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Serão adquiridos dois modelos anatômicos, sendo um exemplar do aparelho reprodutor feminino e outro do órgão sexual 
masculino.

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor estimado da contratação é de R$ 7.933,33 (sete mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica.

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Registrando este Termo de Referência como Ata de Registro de Preços, o  Valença poderá dispor dos itens e respectivas campus
quantidades conforme necessário e de acordo com o orçamento disponível.
 

12. Resultados Pretendidos

A aquisição dos modelos anatômicos do sistema reprodutor feminino e do órgão sexual masculino irá otimizar as práticas de 
educação sexual desenvolvidas pela equipe multidisciplinar de saúde do  Valença.campus

13. Providências a serem Adotadas

Não serão necessárias medidas adicionais para a aquisição destes itens.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Inexistem riscos ambientais decorrentes dessa aquisição, visto que os cuidados com os resíduos e descartes das embalagens são
observados pelo setor responsável.
 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos a viabilidade da aquisição, por atender as necessidades do  e por tratar-se de bens comuns.campus
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16. Responsáveis

 

MALU OLIVEIRA SANTOS
Odontóloga

 

 

 

ANDRÉ LUÍS C. RAUEDYS DA SILVA
Coordenador de Assuntos Estudantis


	Estudo Técnico Preliminar 14/2020
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Levantamento de Mercado
	6. Descrição da solução como um todo
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Resultados Pretendidos
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Declaração de Viabilidade
	15.1. Justificativa da Viabilidade

	16. Responsáveis


