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1. Informações Básicas
Número do processo: 23249012100201991

2. Apresentação
A Equipe de Planejamento de Contratação, designada pela Portaria n. 143/2021
/DG-IFMA Maracanã, de 09 de abril de 2021, no uso de suas atribuições,
conforme Processo nº 23249.012100/2019-91 , vem apresentar o ESTUDO
TÉCNICO PRELIMINAR atualizado, relativo à contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de alimentação nas instalações do
Refeitório do IFMA Campus São Luís Maracanã (terceirização do Refeitório do
Campus). O presente estudo preliminar é uma atualização ao estudo preliminar
inicialmente apresentado à Direção Geral do IFMA Campus São Luis Maracanã
em julho de 2020 ,considerando-se a atualização da necessidade institucional,
conforme legislação em vigor.
Composição da Comissão:
Luciano Leite da Silva Assistente em Administração, SIAPE n. 1788871 - Presidente

Marcos Lima de Araújo, Administrador, SIAPE no 1738989

Mayanna de Jesus Silva, Nutricionista-Habilitação, SIAPE n. 1739863

Arnaldo Cunha de Aguiar Junior. Professor, SIAPE 1076978

Julio Garcia Neto, Técnico em Agropecuária , SIAPE 1466079

Jandré Lucio Val Pinheiro , Assistente em Administração, SIAPE n1076978

O presente Estudo Preliminar reúne levantamentos e aferições em termos de
demanda de serviços, expõe as estratégias utilizadas para estimar o quantitativo
de serviços e aponta o propósito por trás da escolha da solução indicada.
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3. Da Instituição
O IFMA Campus São Luís Maracanã, instituição integrante da Rede Federal de
Educação Técnica e Tecnológica, e historicamente decorrente da Escola
Agrotécnica Federal e Colégio Agrícola de São Luís, localizada à Avenida dos
Curiós, S/N, Bairro da Vila Esperança, zona rural de São Luís-MA, possui 72 anos
de história de educação profissional, técnica e tecnológica no Estado do
Maranhão, com foco e expertise na oferta de cursos na área de ciência animal e
ciência vegetal, tais como Técnico em Agropecuária, Técnico em Agroindústria,
Técnico em Meio Ambiente, Superiores de Ciências Agrárias, Agronomia,
Zootecnia, entre outros.
Conforme a Resolução nº 114/2017/CONSUP-IFMA, a Instituição possui uma
Politica de Assistência Estudantil que abrange, entre seus programas, o Auxílio
alimentação, como programa de Assistência Primária, e ainda outros programas
que preveem a oferta de residência estudantil e de oferta de auxílio moradia a
discentes oriundos de outras localidades. Para tais alunos, é garantida a oferta de
três refeições:
Café da manhã, das 06h30 às 7h
Almoço, das 11h30 às 12h30
Jantar, das 18h às 18h30
Também é necessária a oferta das 3 refeições mencionadas aos discentes em
regime de estudos da Pedagogia da Alternância, que residem na instituição em
sistema de revezamento, em escalas preparadas pelas Coordenações de seus
respectivos cursos.
Os únicos períodos do ano letivo regular em que não há fornecimento regular em
capacidade máxima de refeições se dão quando das:
1. 1. Férias
2.
3.

escolares do começo do ano: aproximadamente 20 dias de janeiro
2. Férias escolares de meio de ano: 30 dias do mês de julho
3. Recesso escolar de fim de ano: aproximadamente 10 dias de dezembro.

A publicação da Instrução Normativa nº 05/2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, em 26 de maio de 2017, que modifica os
procedimentos para a contratação de serviços em execução indireta com
dedicação de mão de obra, pela administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, exigiu da equipe uma pesquisa aprofundada em legislações, editais,
estimativas de custos, e aspectos organizacionais variados, além de uma visão
“pedagógica” sobre o processo de contratação em si, à luz da Instrução Normativa
supramencionada, que conta com o fluxo abaixo discriminado (na forma
simplificada):
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O trabalho realizado exigiu ainda da Equipe de Planejamento de Contratação voltar-se
para a experiência histórica na auto-gestão de um Refeitório institucional no âmbito do
IFMA Campus São Luís Maracanã, suas características, e a real
necessidade institucional, à luz do interesse público, para identificação da solução
mais vantajosa, eficiente e sustentável de fornecimento de alimentação, capaz de
suprir as demandas estimadas para o IFMA Campus São Luís Maracanã.

4. Do objeto
O objeto do presente documento, nos termos do art. 24 da IN 05/2017/MPDG é o
Estudo Preliminar quanto à
contratação institucional de empresa
especializada para o prestação de serviços de alimentaçãoc, com preparo e
fornecimento de refeições nas instalações do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia - Campus São Luís Maracanã, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas nos documentos que nortearão a
contratação.

5. Sobre contratações anterieores
O IFMA Campus São Luís Maracanã nunca realizou contratação para terceirização do
Refeitório institucional, que sempre foi mantido em modelo de autogestão desde a sua
concepção.

6. Da conformidade com a legislação
Os serviços elencados terão como parâmetros as normativas vigentes para as
contratações públicas em geral, bem como aqueles específicos para os
serviços:

Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações;
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na
modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a
contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia.
Instrução Normativa n. 05/2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento, e Gestão, que estabelece regras e diretrizes do procedimento
de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.
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Instrução Normativa nº 40/2020 que dispõe sobre a elaboração dos Estudos
Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de
serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.
Instrução Normativa nº 65/2021/SEGES/ME, que Dispõe sobre o procedimento
administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e
contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional.
Portaria nº 443/2018/Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, que
em seu art. 1, inciso I estabelece que”No âmbito da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional, serão preferencialmente objeto de execução indireta,
dentre outros, os seguintes serviços: I - alimentação;”

Resolução 114/2017/Conselho Superior -IFMA - Política de Assistência Estudantil
do IFMA.
Resolução n 06/2020/Conselho Diretor do FNDE, que dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Legislações Correlatas e demais exigências previstas no Edital e nos seus
Anexos.

7. Descrição da necessidade
Serviços de Alimentação (Terceirização Refeitório)

A presente terceirização dos serviços (em regime de execução indireta) de
fornecimento de alimentação para discentes do IFMA Campus São Luís Maracanã
trata-se de eminente interesse institucional, visando manter o fornecimento de
refeições diárias no Refeitório do IFMA Campus São Luís Maracanã, aos discentes
regularmente matriculados no IFMA Campus São Luís Maracanã, uma vez que a
alimentação de qualidade é condição indispensável ao pleno desenvolvimento
acadêmico, social e de convivência estudantil.
O fornecimento de refeições, até o ano de 2019, por exemplo, deu-se:
1) de forma gratuita aos discentes residentes em Regime de Internato Pleno (R.I.P.);
aos alunos beneficiários do Programa Auxílio Moradia que residem no entorno da
escola; alunos que cursam a modalidade Integrado (necessitando permanecer o dia
todo na Instituição); alunos beneficiários dos Programas da Assistência Estudantil,
alunos em situação de vulnerabilidade econômica, nos termos da Política de
Assistência ao Educando IFMA, formalizada através da Resolução nª 114/2017
/CONSUP/IFMA; alunos matriculados em cursos do regime de pedagogia da
alternância, em período de tempo-escola.
2) a baixo custo para alunos interessados em almoçar na Instituição e não incluídos
nas categorias mencionadas no item anterior.
O Refeitório Institucional do IFMA Campus Maracanã possui capacidade para 240
usuários simultâneos e fornecimento diário aproximado, em média, de:
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Refeição

Dias úteis

Fins de semana e feriados

Café da manhã

130 comensais

130 comensais

Almoço

600 comensais

130 comensais

Jantar

130 comensais

130 comensais

a) Café da Manhã dos dias úteis, fins de semana e feriados: alunos internos
/residentes, beneficiários do auxílio-moradia que residem no entorno da instituição e
alunos em regime de pedagogia da alternância/projetos por dia;
b) Almoço dos dias úteis: alunos internos/residentes, beneficiários do auxílio-moradia
que residem no entorno da instituição e alunos em regime de pedagogia da alternância
/projetos por dia; alunos dos cursos técnicos na modalidade integrado, alunos
atendidos pelos programas da assistência estudantil, alunos em regime da Pedagogia
da Alternância por dia, e eventualmente, servidores e colaboradores terceirizados que
pagam valor comercial pela refeição.
c) Almoço dos fins de semana e feriados: alunos internos/residentes, beneficiários
do auxílio-moradia que residem no entorno da instituição e alunos em regime de
pedagogia da alternância/projetos por dia;
c) Jantar dos dias úteis, fins de semana e feriados - alunos internos/residentes,
beneficiários do auxílio-moradia que residem no entorno da instituição e alunos em
regime de pedagogia da alternância/projetos por dia;
No âmbito geral, o fornecimento de alimentação diária ao público discente da
Instituição visa democratizar as condições de permanência dos jovens na educação
pública federal, minimizando os efeitos das desigualdades sociais e regionais na
permanência e conclusão dos ciclos educacionais, nas diversas modalidades e níveis.
Espera-se ainda, a médio e longo prazo, reduzir as taxas de retenção e evasão e
contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.

O conceito de terceirização do Refeitório baseia-se ainda em modelos bem sucedidos
de refeitórios institucionais terceirizados encontrados no Instituto Federal de Alagoas –
Campus Satuba (também uma antiga Escola Agrotécnica) e Campi do IF-Triângulo
Mineiro, bem como da Universidade Federal do Maranhão. Ver notícias abaixo:
http://www.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/assuntos-estudantis/restauranteacademico
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/noticias/2108-refeitorio
http://www.iftm.edu.br/noticias/index.php?id=8148
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https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/refeitorios-dos-campi-do-iftm-emuberlandia-e-uberaba-sao-privatizados.ghtml

Como justificativa legal para a contratação, apresenta-se a Portaria nº 443/2018
/Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, que estabelece o que segue,
em seu art. 1º, inciso I:
“Art. 1º No âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, serão preferencialmente objeto de
execução indireta, dentre outros, os seguintes serviços:
I - alimentação;”

Como justificativa administrativa, a terceirização do Refeitório do IFMA Campus São
Luís Maracanã poderá proporcionar à instituição:
A. 1. Tendência

à redução dos custos operacionais diretos e indiretos existentes hoje
com a manutenção do Refeitório institucionalizado, dentre outros custos indiretos,
como os relacionados abaixo:

a. 1. Mão
b.
c.
d.
e.
f.
g.

de obra terceirizada
2. Dedetização
3. Energia Elétrica
4. Manutenção de maquinário
5. Gêneros alimentícios e Serviços de fornecimento de Pães
6. Abastecimento de Gás a Granel (P-190)
7. Manutenção de sistema de tecnologia de controle de acesso

B. 1. Ganho

C.

de eficiência na gestão, uma vez que a Instituição não mais necessitará
alocar esforços organizacionais, estrutura administrativa e tempo para realizar a
gestão direta da estrutura de Refeitório e aquisições demandadas, especialmente
no que diz respeito às licitações de insumos e gêneros para a cozinha industrial.
2. Haverá uma considerável redução dos trâmites burocráticos com a adoção da
terceirização. O modelo administrativo atual impõe ao IFMA Campus São Luís
Maracanã lidar com contratos referentes à manutenção da cozinha industrial,
serviço de controle sanitário integrado no combate de vetores e pragas urbanas,
e mão de obra terceirizada para o preparo das refeições a manutenção de
equipamentos, além da realização de processos licitatórios para a aquisição de
insumos alimentícios. A terceirização unificará o número de contratos ou serviços
prestados em apenas um, a contratação de serviços de alimentação objeto
deste estudo (conforme visualização abaixo), e ainda encerrará a realização
de processos licitatórios para a compra de insumos, que passaria a ser de
responsabilidade da contratada.
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Visualização da unificação de contratos necessários ao serviços
de alimentação no Refeitório, com o procedimento de execução indireta e
terceirização:

8. Área requisitante
Área Requisitante

Responsável

Departamento de Assuntos Estudantis - DEAE/IFMA Maracanã Arnaldo Cunha de Aguiar Júnior
Nucleo de Alimentação e Nutrição -NAN/IFMA Maracanã

Mayanna de Jesus Silva (Nutricionista)

9. Descrição dos Requisitos da Contratação
Dentre outros requisitos, a serem detalhados no Termo de Referência, deverão
ser observados as seguintes condições para atendimento da demanda:
O fornecimento da alimentação acontecerá única e exclusivamente dentro das
dependências do Refeitório do IFMA Campus São Luís Maracanã, localizado à
Avenida dos Curiós, s/n, Vila Esperança.
2. A opção de fornecimento de alimentação em embalagens e para delivery
podem ser utilizadas de forma que não atrapalhem o fluxo de atendimento de
usuários prioritários listados nesta contratação. Os alunos listados pelo IFMA
para atendimento diário precisam receber prioridade no fluxo de atendimento pois
serão os principais responsáveis pela avaliação da qualidade da prestação de
serviços de fornecimento de alimentação.
3. A alimentação a ser fornecidas aos usuários deverá levar em consideração as
porções adequadas por refeição, a necessidade de oferta de uma alimentação
saborosa e equilibrada no aspecto nutricional, e ainda o requisito de variabilidade
de cardápio a ser oferecido, conforme detalhamento do termo de referência.
4. Deverão ser observados pela empresa contratada, recursos humanos
adequados e qualificados ao serviço solicitado, cumprindo as leis da Saúde do
Trabalhador e órgãos reguladores (ANVISA, CRN, Ministério do Trabalho e
outras).
5. A empresa contratada deverá fornecer todos os alimentos e mão de obra
necessária à completa prestação dos serviço.
6. A Empresa deverá se responsabilizar pelo pagamento mensal da concessão
onerosa (aluguel do espaço físico) do Refeitório da INstituição, com metodologia
propria de calculo para o valor, sendo que tal valor corresponderá ao uso do
metro quadrado do espaço, incluindo custos de serviços básicos de infraestrutura, como energia eletrica, água, e redes de comunicação (internet e
telefonia)
7. A Empresa deverá se responsabilizar, junto à concessionária de energia
elétrica no Estado do Maranhão pela instalação de medidor de energia elétrica
nas dependências contíguas do Refeitório para mensuração e pagamento próprio
do consumo de energia elétrica gerado mensalmente pela operação do Refeitório.

1. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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A empresa deverá, conforme previsões constantes no termo de referência,
complementarmente às normas de higiene e segurança usuais, atender às
exigências e protocolos sanitários e de saúde pública estabelecidos por órgãos e
entidades de referência para o serviço de alimentação (em especial conselhos
profissionais de nutrição), enquanto perdurar a crise de saúde pública ocasionada
pelo coronavírus.
9. O servidor responsável pela fiscalização do contrato terá acesso irrestrito e
ilimitado às dependências do Refeitório (ressalvadas as restrições sanitárias e de
higiene previstas em lei) com a finalidade de fiscalizar, acompanhar e verificar a
correta execução do contrato.
10. Caberá à contratada a implementação de eficiente e rigoroso controle de
acesso ao Refeitório que facilite o controle por parte do Departamento de
Assuntos Estudantis, garantindo que apenas discentes beneficiários da
modalidade integrado e dos programas da assistência estudantil que compõem a
parcela de público pagante com contrapartida do IFMA tenham acesso ao
ambiente de serviço das refeições e vinculação financeira de pagamento por
parte do IFMA, a fim de observar-se a perfeita finalidade do fornecimento e objeto
da contratação, bem como o uso racional e efetivo dos recursos públicos
despendidos. O Departamento de Assuntos Estudantis DEAE irá passar a
contratada via sistema a lista diária dos beneficiários e o pagamento precisa ser
realizado com o quantitativo real de atendimento realizado. Procedimentos
específicos para tal finalidade serão indicados no termo de referência que
norteará a contratação.
11. Em decorrência do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que
prima pela oferta de alimentação saudável e a educação alimentar nutricional,
podem ser exigidos a Presença de alimentos regionais que respeitam a cultura e
a tradição local, a oferta de frutas e hortaliças, a proibição de bebidas de baixo
valor nutricional e a complementação da refeição principal com opção de lanche.
12. A empresa deverá assinar termo de responsabilidade sobre uso de material
permanente e espaços físicos disponibilizados para prestação dos serviços,
conforme previsão a ser incluida do Edital de Licitação e Termo de Referência.
13. A empresa deverá arcar com a cessão onerosa do espaço físico do Refeitório
da Instituição, nos termos do Edital.
14. Deverá ser fornecido café da manhã, almoço e jantar, e lanche, para os
publico especificos, combinando-se a legislação do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, com as normatizações internas da Politica de Assistencia
Estudantil do IFMA, inclusive quanto ao aspecto nutricional, e acessibilidade.
1. 14.1. Requisitos: (conforme Resolução 06/2020/FNDE) Os cardápios devem
ser planejados para atender, em média, as necessidades nutricionais
estabelecidas na forma do disposto no Anexo IV desta Resolução, sendo de:

8. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 15.
I - no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais de energia,
macronutrientes e micronutrientes prioritários, distribuídas em, no mínimo, duas
refeições, para as creches em período parcial;
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II - no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais de energia,
macronutrientes e micronutrientes prioritários, distribuídas em, no mínimo, três
refeições, para as creches em período integral, inclusive as localizadas em
comunidades indígenas ou áreas remanescentes de quilombos;
III - no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias de
energia e macronutrientes, por refeição ofertada, para os estudantes matriculados
nas escolas localizadas em comunidades indígenas ou em áreas remanescentes de
quilombos, exceto creches;
IV - no mínimo 20% (vinte por cento) das necessidades nutricionais diárias de
energia e macronutrientes, quando ofertada uma refeição, para os demais
estudantes matriculados na educação básica, em período parcial;
V - no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias de
energia e macronutrientes, quando ofertadas duas ou mais refeições, para os
estudantes matriculados na educação básica, exceto creches em período parcial;
VI - no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas
em, no mínimo, três refeições, para os estudantes participantes de programas de
educação em tempo integral e para os matriculados em escolas de tempo integral.

– Natureza continuada do serviço a ser contratado

Destaque-se que o serviço a ser contratado é de execução contínua, tendo em
vista que sua paralisação, acaso ocorra, acarretará incalculável prejuízo ao bom
andamento das atividades pedagógicas do IFMA Campus São Luís Maracanã,
uma vez que centenas de discentes são abrangidos pelos programas de
Assistência Estudantil como o Auxílio alimentação.
Sendo assim, incide a regra prevista no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993,
segundo a qual a duração do contrato relativo à prestação de serviço de
execução continuada poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos,
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
Administração, limitada a sessenta meses. Outrossim, a contratação almejada se
amolda às disposições contidas no art. 15 da IN nº 05/2017-MPOG, segundo o
qual os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua
essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e
contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do
patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou
entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um
serviço público ou o cumprimento da missão institucional

10. Levantamento de Mercado
A Equipe de Planejamento, consideradas as informações levantadas, as
características de serviços necessários à manutenção do fornecimento de
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alimentação para comunidade discente do IFMA Campus São Luís Maracanã, a
terceirização/privatização integral dos serviços de alimentação do Campus é a
solução de mercado mais adequada.

Segundo artigo publicado no Portal JusBrasil, a terceirização constitui uma das
mais relevantes técnicas administrativas a ser utilizada nos processos de
prestação de serviços, inclusive no âmbito interno da gestão de uma organização,
especialmente no que se refere à aplicação e implementação objetivando o
aumento e principalmente a qualidade da prestação dos serviços. A terceirização
enquanto modelo organizacional, nesse sentido, pode trazer vantagens para a
organização que adotar, considerando-se as justificativas apresentadas no item.
A terceirização também um modelo administrativo que indica a maneira pela qual
a empresa se estrutura e se organiza, sendo feita a transferência de algumas
atividades (atividades-meio) para outras empresas, proporcionando um
direcionamento maior de recursos para atividade-fim, possibilitando entre outras
vantagens, a redução da estrutura operacional, a diminuição de custos, a
economia de recursos e desburocratização da administração. Com a
contratação de terceiros para realização de atividades gerais, não essenciais,
visando à racionalização de custos, ocorrerá a economia de recursos e a
desburocratização administrativa.
Dessa maneira, a Gestão do Campus, ao simplificar e unificar o modelo de gestão
de o Refeitório institucional, repassando-o à iniciativa privada poderá:
1. 1. Dedicar
2.

mais tempo e recursos à gestão da atividade-fim do órgão, que é oferta
de educação técnica, tecnológica e profissional.
2. Redução de número de processos licitatórios e das demandas internas de
contratos administrativos em vigência no órgão. (Exemplo: Pregão de Gêneros
Alimentícios, Pregão para fornecimento de gás p-190, Pregão para Fornecimento
de Pães, Pregão para aquisição de maquinários e utensílios para uso no
Refeitório.)

Através de pesquisas realizadas no Portal Compras.gov.br, a equipe de
Planejamento pôde perceber a grande quantidade de órgãos integrantes da rede
federal de ensino (Universidades Federais e Institutos Federais que realizam
processos de contratação de serviços de alimentação, em regime de terceirização
de refeitórios ou restaurantes universitários, inclusive no Maranhão, a exemplo da
Universidade Federal do Maranhão (que através do Edital de Licitação Pregão 19
/2021 realiza nova contratação) e do IFMA Campus Caxias que realizou licitação
para serviços de alimentação terceirizados no ano de 2020: Ver excertos dos
editais de Licitação abaixo:
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Logo, compreende-se que o modelo adotado por tais instituições para o serviços de
alimentação é o mais bem sucedido e eficiente presente no mercado para atender a
necessidade institucional do IFMA Campus São Luis Maracanã.

11. Descrição da solução como um todo
Fornecimento de serviços comuns de alimentação (café da manhã, lanche
matutino, almoço, lanche vespertino, jantar) diariamente ao Refeitório do IFMA
Campus São Luís Maracanã.
O serviço possui natureza continuada, pois trata-se de serviço a ser prestado de
modo contínuo, pois sua interrupção pode comprometer a continuidade das
atividades do órgão, portanto caracterizada sua essencialidade e cuja
necessidade de contratação deva estende-se por mais de um exercício financeiro
e continuamente. Outra característica subjacente é da habitualidade (pois é
necessária a contratação de terceiros de modo permanente).

12. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
O quantitativo estimado da contratação para atendimento das necessidades
de serviços de alimentação, conforme as refeições usualmente fornecidas no
Refeitório do IFMA Campus São Luís Maracanã, segue conforme demonstrado na
Tabela 1 abaixo:

Item

Descrição do
Serviço

Unidade

Quantidade de
Comensais

1

Desjejum

Unidade

40.300

2

Almoço

Unidade

135.600

3

Jantar

Unidade

40.300

4

Lanche

unidade

179.200

DA METODOLOGIA APLICADA ÀS QUANTIDADES ESTIMADAS
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O método utilizado para a estimativa da quantidade demandada, considerou o
número total de comensais contemplados nos programas da assistência estudantil
para desjejum; a programação das refeições dos estudantes de acordo com o
calendário acadêmico e suas necessidades de permanência no Campus, a
previsão de consumo para 11 meses de fornecimento (excetuando-se , bem
como a previsão de ampliação de comensais em casos de visitas, eventos
especiais e o fornecimento para projetos desenvolvidos no âmbito do IFMA
Campus São Luís Maracanã.

A título de exemplo ilustrativo, para que os leitores do presente estudo possuam
uma visão geral da escala e escopo da quantidade de alimentação fornecida
anualmente pelo IFMA Campus São Luís Maracanã em seu Refeitório,
apresentamos abaixo os dados de quantitativo de refeições (café-da-manhã,
almoço e jantar), ofertados pelo IFMA, contabilizando-se discentes, e eventuais
servidores, visitantes e colaboradores, conforme controle realizado de refeições
servidos mensalmente, com informações prestadas pelo Núcleo de Alimentação e
Nutrição do IFMA Campus SãO Luís Maracanã (conforme Ofício 33/2019/NANMAR, de 23 de dezembro de 2019)
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servidos mensalmente, com informações prestadas pelo Núcleo de Alimentação e
Nutrição do IFMA Campus SãO Luís Maracanã (conforme Ofício 33/2019/NANMAR, de 23 de dezembro de 2019)

Mês/2019

Quantidade

Características

Refeições

JANEIRO

6338

Férias/Início ano Letivo

Refeições

FEVEREIRO

14439

Funcionamento Normal

Refeições

MARÇO

15448

Funcionamento Normal

Refeições

ABRIL

15238

Funcionamento Normal

Refeições

MAIO

17190

Funcionamento Normal

Refeições

JUNHO

15832

Funcionamento Normal

Refeições

JULHO

866

Mês de férias escolares

Refeições

AGOSTO

15052

Funcionamento Normal

Refeições

SETEMBRO

15976

Funcionamento Normal

Refeições

OUTUBRO

17826

Funcionamento Normal

Refeições

NOVEMBRO

16754

Funcionamento Normal

Refeições

DEZEMBRO

10446

Fim Ano Letivo/Recesso

Refeições

TOTAL

161405

161.045 refeições servidas no
ano de 2019

No gráfico de colunas abaixo podemos visualizar os quantitativos de almoços mensalmente
servidores pelo Refeitório em 2019.
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Outro exemplo ilustrativo a ser utilizado é o do número de refeições servidas - café da
manhã, almoço e jantar - nos meses de janeiro e março de 2018, conforme controle
realizado pelo Núcleo de Alimentação e Nutrição, que ilustram bem as quantidades de
refeições fornecidas num mês considerado férias de começo de ano (janeiro) e um mês
em funcionamento normal (março).

Refeições Servidas no Refeitório - IFMA Maracanã - Mês: MARÇO/2018

DATA

DESJEJUM

ALMOÇO

JANTAR

TOTAL

1

Quinta

92

552

122

766

2

Sexta

89

450

125

664

3

Sabado

110

128

110

348

4

Domingo

109

125

234

5

Segunda

120

605

128

853

6

Terça

106

475

127

708

7

Quarta

101

530

126

757

8

Quinta

108

520

125

753

9

Sexta

106

519

128

753

10

Sabado

98

127

90

315

128

128
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11

Domingo

99

355

12

Segunda

100

520

128

748

13

Terça

110

535

135

780

14

Quarta

98

560

128

786

15

Quinta

88

556

100

744

16

Sexta

78

440

98

616

17

Sabado

80

98

80

258

18

Domingo

60

88

96

244

19

Segunda

70

536

119

725

20

Terça

100

550

139

789

21

Quarta

118

580

136

834

22

Quinta

90

400

130

620

23

Sexta

106

135

241

24

Sabado

98

125

123

346

25

Domingo

60

123

129

312

26

Segunda

80

530

135

745

27

Terça

90

475

97

662

28

Quarta

70

511

45

626
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29

Quinta

23

50

23

96

30

Sexta

20

25

23

68

31

Sabado

20

28

22

70

2588

10873

3355

16816

TOTAL

Mês/2019

Média Dias
úteis

519

Média FDS

106

Quantidade

Características

Refeições

JANEIRO

6338

Férias/Início ano Letivo

Refeições

FEVEREIRO

14439

Funcionamento Normal

Refeições

MARÇO

15448

Funcionamento Normal

Refeições

ABRIL

15238

Funcionamento Normal

Refeições

MAIO

17190

Funcionamento Normal

Refeições

JUNHO

15832

Funcionamento Normal

Refeições

JULHO

866

Mês de férias escolares

Refeições

AGOSTO

15052

Funcionamento Normal

Refeições

SETEMBRO

15976

Funcionamento Normal

Refeições

OUTUBRO

17826

Funcionamento Normal

Refeições

NOVEMBRO

16754

Funcionamento Normal
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Refeições

DEZEMBRO

10446

Fim Ano Letivo/Recesso

Refeições

TOTAL

161405

161.045 refeições servidas no
ano de 2019

Metodologia do cálculo de quantidade estimada de café da manhã, almoço e
jantar;

Metodologia do cálculo de quantidade estimada de lanches:

Quantitativo de alunos por modalidade de ensino para item Lanche do rol
de refeições:

Nº

CURSO

MODALIDADE

TURNO

Turma

Quantidade

1

Agroindústria

Integrado

Diurno

10

40

2

Agroindústria

Integrado

Diurno

20

40

3

Agroindústria

Integrado

Diurno

30

40

4

Agroindústria

Subsequente

Vespertino

111

40

5

Agroindústria

Subsequente

Matutino

102

40

6

Agropecuária

Integrado

Diurno

11

40

7

Agropecuária

Integrado

Diurno

21

40
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8

Agropecuária

Integrado

Diurno

31

40

9

Agropecuária

Subsequente

Vespertino

711

40

10

Agropecuária

Subsequente

Matutino

702

40

11

Agropecuária

PROEJA

Matutino

301

40

12

Agropecuária

PROEJA

Vespertino

312

40

13

Agropecuária

PROEJA

Matutino

303

40

14

Aquicultura

Integrado

Diurno

12

40

15

Aquicultura

Integrado

Diurno

22

40

16

Aquicultura

Integrado

Diurno

32

40

17

Aquicultura

Subsequente

Vespertino

412

40

18

Aquicultura

Subsequente

Matutino

401

40

19

Meio Ambiente

Integrado

Diurno

13

40

20

Meio Ambiente

Integrado

Diurno

23

40

21

Meio Ambiente

Integrado

Diurno

33

40

22

Meio Ambiente

Subsequente

Vespertino

612

40

23

Meio Ambiente

Subsequente

Matutino

601

40

24

Cozinha

Subsequente

Vespertino

511

40

25

Cozinha

Subsequente

Matutino

502

40

26

Cozinha

PROEJA

Vespertino

211

40

27

Cozinha

PROEJA

Matutino

202

40
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Cozinha

PROEJA

Vespertino

213

Total de Alunos

40
1.120

Considerando-se um fator de redução natural de 20% ocasionado pela
variação diária de quantitativo de alunos que encontram-se em aulas
diariamente na instituição, considerando-se um período de aulas normais
(sem pandemia ou critérios de distanciamento social), chega-se ao
seguinte quantitativo diário de lanches.

Estimativa diária

Lanche Vespertino Lanche Matutino

1120 alunos x 80% 896 / 2 = 448
=896
(arredondamento para cima)

896 / 2 = 448
(arredondamento para cima)

Alunos x dias
letivos
920 x 200 =
179.200

Total estimado de lanches fornecidos (somados turno matutino +
vespertino) anualmente pelo serviços de alimentação = 179.200 (cento e
setenta e nove mil, e duzentos))

13. Estimativa do Valor da Contratação
As pesquisas de preços, foram realizadas conforme legislação vigente, em
licitações previamente e licitações similares realizadas por órgãos da
Administração Pública Federal para os itens pretendidos conforme tabela abaixo e
constante nos autos do processo.

DA METODOLOGIA APLICADA À PESQUISA DE PREÇOS PARA CALCULO DO
VALOR DO ALUGUEL (CONCESSÃO ONEROSA) DO ESPAÇO FÍSICO DO
REFEITÓRIO DO IFMA CAMPUS SÃO LUIS MARACANÃ

19 de 32

UASG 158276

Estudo Técnico Preliminar 12/2021

Para fins de calculo dos valores do aluguel, a equipe de planejamento considerou uma média
de 3 aluguéis de espaços fisicos de refeitórios/restaurantes institucionais de instituições
públicas de educação que realizaram pregões para contratação de serviços de alimentação,
mediante cessão oneraosa do espaço público, calculando um valor médio do metro quadrado
em 3 casos (2 nos estado do Maranhão e 1 no estado de Goiás), conforme indicação abaixo:

Universidade Federal de Goias

Pregão 61/2020

Instituto Federal Campus Monte Castelo

Pregão 02/2021

IFMA Campus Caxias

Pregão 03/2020

órgão

Referencia

Valor Aluguel (a) m² (b)

Valor do metro quadrado (a
/b)

Universidade Federal de Goias

Pregão 61/2020

R$ 18.400,00

2920

R$ 6,30

IFMA Campus Monte Castelo

Pregão 02/2021

R$ 6.668,12

704,89

R$ 9,46

IFMA Campus Caxias

Pregão 03/2020

R$ 2.600,60

387,51

R$ 6,71

Média do valor
do metro
quadrado (c)

R$ 7,49

Área do Refeitório (e seus espaços úteis) do IFMA Campus São Luis Maracanã
(conforme planta) (d) *

765,98 m²

Valor do aluguel aplicado à cessão onerosa de uso do espaço (c x d)

R$ 5.737,76

DETALHAMENTO DA METRAGEM QUADRADA DOS ESPAÇOS DO REFEITÓRIO DO IFMA CAMPUS SÃO
LUIS MARACANÃ

Ambiente
Hall de Entrada e corredor externo
Salão de Refeições
Condensadores
Área das Câmaras frias

m²
220,60
217,95
8,90
44,27
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Área de acesso às camaras
Vestiário Feminino
Área de Corte de Carnes
Vestiário Masculino
Banheiro da Sala Administrativa
Sala Administrativa
Dispensa
Área de Material de Limpeza
Área de Distribuição
Área de Higienização/devolução de louças
Área de Produção e Cocção (cozinha)
Central de Gás envasado
Depósito
Deposito
Depósito de Material de Limpeza
Sala do Hall de Entrada
Sala do Hall de Entrada
Sala do HAll de Entrada
Total

5,32
7,54
17,98
16,34
2,85
10,55
13,81
4,53
37,51
13,69
86,34
4,33
3,17
24,06
9,74
5,70
4,20
6,60
765,98

Valor total mensal da cessão onerosa de uso (custo do aluguel), a ser pago pela
contratada ao IFMA Campus São Luis Maracanã: R$ 5.737,76 . (cinco mil,
setecentos e trinta e sete reais, e setenta e seis centavos)
Neste valor não estão inclusos despesas com taxa e consumos de energia
elétrica, água e redes de comunicação, relativa ao espaço que será de
responsabilidade da contratada durante a contratação.

DA METODOLOGIA APLICADA À PESQUISA DE PREÇOS

De acordo com INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME nº 65, DE 7 DE JULHO
DE 2021, as quais dispõem sobre os procedimentos administrativos básicos para
a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de
serviços em geral, a pesquisa de preços:
Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo
licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada
mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente
nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde,
observado o índice de atualização de preços correspondente;
II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou
concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive
mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços
correspondente;
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III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados
ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no
intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a
data e a hora de acesso;
IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de
cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha
desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis)
meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou
V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas
fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do
edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia.

Metodologias utilizadas para pesquisa de preços
Item

Descrição do
Serviço

Unidade

Metodologia/Previsão
legal

1

Café da
Manhã

Unidade

Parágrafo II do art. 5º da IN 65
/2021 “contratações similares feitas
pela Administração Pública”

2

Almoço

Unidade

Parágrafo II do art. 5º da IN 65
/2021
“contratações similares feitas
pela Administração Pública”

3

Jantar

Unidade

Parágrafo II do art. 5º da IN 65
/2021
“contratações similares feitas
pela Administração Pública”

4

Lanche

Unidade

Parágrafo II do art. 5º da IN 65
/2021
“contratações similares feitas
pela Administração Pública”
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A equipe de planejamento optou por realizar pesquisa pormenorizada de
resultados de licitações análogas realizadas por órgãos públicos no Brasil
(prioritariamente instituições de ensino superior, técnico e básico), atraves de
consultas no Portal de Compras Governamentais (https://www.gov.br/compras/ptbr) . Os comprovantes das consultas realizadas, com termos de homologação
dos itens respectivos, encontra-se anexa ao presente Estudo Preliminar

Item 1 - Café da manhã/desjejum
1

Universidade Federal do Maranhão UASG - 154041 - Pregão R$3,88
19/2020 - item 1

2

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Maranhão -Campus Caxias - UASG 158456 - item 2

R$ 3,46

(R$ 28.000 / 8.080 = R$ 3,46)

3

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul
de Minas Gerais - UASG 158137 - Pregão 04/2021 - item 1

R$ 5,50

(R$ 407.000 / 74.000 = R$ 5,50)

Média R$4,28

Item 2 e 3 - Almoço e jantar
1

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins R$ 13,50
- UASG 158131 - Pregão 15/2021 - item 2

2

Universidade Federal do Maranhão UASG 154041- Pregão 19
/2020 - item 2

R$ 7,60

3

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UASG 153115 - Pregão
31/2020

R$ 14,00

Média R$ 11,70
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*Pela natureza análoga das refeições almoço e jantar (item 2 e 3), considerado
o modelo de fornecimento, características nutricionais, e quantidade de
alimentação, será utilizado o mesmo valor de referencia para ambos as
refeições.

Item 4 - Lanche
1

Universidade Federal do Maranhão UASG:> 154041 Pregão 19
/2020 - item 4

R$ 3,88

2

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais - UASG 158137 - Pregão 04/2021 - item 3 (R$
407.000,00 / 74.000 = R$ 5,05)

R$ 5,05

3

Universidade Federal Rural do Semi-árido/ Rio GrandE do R$ 5,00
Norte - UASG:153033 - Pregão 19/2020 - item 3 (R$ 3.000 /
600 = R$ 5,00)
Média R$ 4,64

CÁLCULO FINAL PARA ESTIMATIVA DE CUSTO DA
CONTRATAÇÃO

Estimativa Final de Preços - Serviços de Alimentação

Média de Preços da
Pesquisa

Quantidade

R$4,28

25.840

R$ 110.595,20

2 Almoço

R$ 11,70

128.800

R$ 1.506.960,00

3 Jantar

R$ 11,70

24.840

R$ 290.628,00

R$ 4,64

179.200

R$ 831.488,00

#

1 Café da Manhã

4

Lanche

Valor Estimado

24 de 32

UASG 158276

Estudo Técnico Preliminar 12/2021

Total

R$ 2.739.671,20

Valor total estimado para a contratação: R$ 2.739.671,20 (dois milhões, setecentos e
trinta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos)

Considerando-se a execução do eventual pregão eletrônico, a concorrência
esperada entre os licitantes, o princípio da contratação mais vantajosa para a
Administração, e a execução da licitação através de Sistema de Registro de
Preços, nos termos do Decreto 7.892/2013 e alterações, há uma relevante
tendência para a contratação ainda mais econômica para a Administração.

Em anexo ao Estudo Preliminar encontram-se os comproventas das origens dos
preços escolhidos na pesquisa de preços, com os termos de homologação das
respectivas licitações citadas nas tabelas dos presente tópico.

14. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
A equipe de planejamento avalia que apesar do objeto licitado ser divisível, o
parcelamento dos itens não seria a alternativa mais adequada para a solução da
contratação em tela, em função dos seguintes motivos:
a. 1. Ser tecnicamente inviável – o parcelamento do objeto contratado poderá resultar em vários

contratos e/ou ocasionar desinteresse por algum item licitado (item deserto), resultando em
problemas operacionais de gestão, pagamento e fiscalização; e atendimento parcial da solução
como um todo, sendo necessário uma complementação da mesma, com novo processo licitatório,
ocasionando a suspensão de fornecimento do item;
b. 2. Ser economicamente inviável – o parcelamento do objeto, resultaria num aumento dos preços,
uma vez que cada empresa vencedora teria que montar uma estrutura física, de equipamentos,
de pessoal, de transporte, etc., independente de qual item seja vencedor, ocasionando um valor
maior na proposta por item; além da possibilidade da realização de mais de um certame no caso
de item deserto tornando mais oneroso para administração com aumento dos custos processuais
e, deixando de atender a demanda em tempo hábil.
c. 3. Perda de escala – pela singularidade do objeto licitado, do cardápio diferenciado e da exigência
do posto de serviço mais próximo ao local da prestação dos serviços, percebe-se que parcelando
a solução haveria uma tendência de aumento dos preços por item dos licitantes em função de
apropriação dos custos num quantitativo menor, já ocasionando perda em escala.
d. 4. Restrição ao mercado e diminuição da competitividade – numa análise simplória tem-se que o
parcelamento do objeto resultaria num aumento da competitividade dos licitantes e melhor
aproveitamento do mercado, uma vez que haveria maior disputa por item pelos licitantes.
Entretanto, como foi mencionado anteriormente, pelas especificações e condições do objeto a ser
contratado, acredita-se que o parcelamento da solução poderia diminuir o interesse das empresas
em participar do certame, uma vez que irá ter uma apropriação maior dos custos num quantitativo
menor por item, já que se faz necessário a instalação na cidade de um posto técnico de
atendimento administrativo, independente de qual item seja o vencedor.
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Portanto,
pelos
motivos
apresentados,
é
técnica,
econômica
e
organizacionalmente prejudicial a divisão do objeto e da solução desejada em
parcelas. Sendo assim, o termo de referência deverá conter 4 itens (café da manhã,
lanche, almoço e jantar), alocados em um único grupo.

15. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou
interdependentes para que o objetivo desta contratação seja atingido. A
contratação consta de entregar solução completa de fornecimento de serviços de
alimentação e controle de acesso e uso.

16. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
A presente contratação trata-se de eminente interesse institucional estratégico, em
atendimento às resoluções institucionais em vigor no IFMA, visando manter o
fornecimento de refeições diárias no Refeitório Institucional do IFMA Campus São Luís
Maracanã, aos discentes regularmente matriculados, uma vez que a alimentação de
qualidade é condição indispensável ao pleno desenvolvimento acadêmico, social e de
convivência estudantil: de forma gratuita aos discentes residentes em Regime de
Internato Pleno (R.I.P.); alunos beneficiários dos Programas da Assistência Estudantil,
alunos em situação de vulnerabilidade econômica, nos termos da Política de
Assistência ao Educando IFMA, formalizada através da Resolução nª 114/2017
/CONSUP/IFMA,
No âmbito geral, o fornecimento de refeições ao público discente da Instituição poderá
democratizar as condições de permanência dos jovens na educação pública federal,
minimizando os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e
conclusão dos ciclos educacionais, nas diversas modalidades e níveis. Espera-se
ainda, a médio e longo prazo, reduzir as taxas de retenção e evasão e contribuir para
a promoção da inclusão social pela educação.

Em análise realizada no âmbito do mapa estratégico da Instituição, como adequação
ao planejamento estratégico institucional, , indicamos que a terceirização do refeitório,
dentro da modelagem de negócios do IFMA poderá proporcionar à gestão do campus o
alinhamento aos:
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Pilares Estratégicos Institucionais:
“Eficiência na Execução dos processos internos”
“Eficiência na gestão”
Desafios internos para cumprir o papel institucional:
“Padronização dos Procedimentos”
Desafios da gestão de recursos financeiros:
“Otimizar a utilização dos recursos”;
“Racionalizar os gastos com manutenção” e
“Otimizar a utilização dos recursos.
O mapa estratégico indica ainda a necessidade de “otimizar a aplicação de
recursos orçamentários”, como pode ser verificar nas imagens abaixo.
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A contratação de serviços de alimentação encontra-se lançada no Plano Anual de
Contratações - PAC 2021 e registrada no PGC 2021 do IFMA Campus São Luis
Maracanã - UASG 158276 sob o item n. 4685
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17. Resultados Pretendidos
A Contratação de empresa especializada para preparo e fornecimento de
refeições no Refeitório do IFMA Campus São Luís Maracanã, visa:
atender com qualidade a comunidade estudantil e demais projetos do IFMA
Campus São Luís Maracanã, servindo refeições balanceadas e higienicamente
seguras de maneira gratuita ou a baixo custo ao público discente da Instituição e ;
oferecer refeições que supram as necessidades alimentares dos estudantes, com
vistas à otimização do tempo em prol de sua vida acadêmica;
ampliar as condições de permanência de estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica;
trazer economia de recursos e esforços administrativos para a gestão de um
refeitório instucional com a escala do que o IFMA Campus São Luis Maracanã
possui.

18. Providências a serem Adotadas
No que tange às decisões voltadas ao ambiente administrativo e organizacional da
Instituição, são necessárias as seguintes providências, com efeito imediato após a
formalização da contratação:
Retirada da força de trabalho em regime de execução indireta que atualmente
atua no Refeitório (cozinheiros e auxiliares de cozinha)
Destinação de sala nas dependências do Campus para uso da Fiscal do contrato,
uma vez que a mesma não poderá continuar utilizando o escritório administrativo
do Refeitório
Exclusão dos itens de gêneros alimentícios, utensílios, materiais de limpeza e
correlatos lançados no PAC/PGC 2021 do Campus
Rescisão total ou reduções nos gastos dos contratos administrativos (entre
outros):
a. 1. Fornecimento

de gêneros alimentícios
de gás a granel para botijões P-190
3. Dedetização do Refeitório

b. 2. Fornecimento
c.

Capacitação para a força de trabalho do IFMA Campus São Luis Maracanã
quanto à fiscalização de contratos e serviços , à luz da Lei de Licitações e
contratos e da Instrução Normativa n 05.2017.

19. Possíveis Impactos Ambientais
O Termo de referencia para contratação deverá conter dispositivo de com orientações para
boras práticas ambientais e manejo de resíduos sólidos, visando aos seguintes objetivos.
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a) Compromisso com a sustentabilidade ambiental, econômica e social na Administração
Pública Federal nos limites contratuais e orientando-se pelos preceitos legais que tratam de
boas práticas ambientais;
b) Eliminação do desperdício visando contínua melhoria dos processos e redução de gasto público;
c) Incentivo à implementação de ações de eficiência energética nas edificações onde se situa o
Refeitório
d). Ações em conjunto/parceria com os órgãos responsáveis da Universidade;
d) Estímulo de ações para o consumo responsável dos recursos naturais e bens públicos, por
exemplo, uso racional da água e das edificações;
e) gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive destinação ambientalmente correta;

20. Declaração de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

20.1. Justificativa da Viabilidade

Consideradas as informações, motivações e características do objeto pretendido,
a Equipe de Planejamento da Contratação, nos termos do art. 24, parágrafo 1o. ,
inciso XII da Instrução Normativa n. 40/2020/SEGES/Ministério da Economia,
declara como VIÁVEL a contratação de empresa especializada para o prestação
de serviços de alimentação no Refeitório do IFMA Campus São Luís Maracanã,
uma vez que é viável, necessária e adequada a esta instituição.
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21. Responsáveis

LUCIANO LEITE DA SILVA
Assistente em Administração (Presidente Equipe Planejamento)

JANDRE LUCIO VAL PINHEIRO
Assistente em Administração (Membro Equipe Planejamento)

MARCOS LIMA DE ARAÚJO
Administrador (Membro Equipe Planejamento)

MAYANNA DE JESUS SILVA
Nutricionista /Equipe de Planejamento da Contratação

ARNALDO CUNHA DE AGUIAR JUNIOR
Professor /Membro Equipe de Planejamento

JULIO GARCIA NETO
Técnico em Agropecuaria -Membro Equipe Planejamento
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados
diretamente a este documento.
Anexo I - Pesquisas de Preços.pdf (2.3 MB)
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