UASG 158456

Estudo Técnico Preliminar 1/2020

Estudo Técnico Preliminar 1/2020
1. Informações Básicas
Número do processo:

2. Descrição da necessidade
A aquisição dos materiais justifica-se pela necessidade de manutenção das áreas de cultivos
agrícolas e pastagens que atendem ao plantel de animais usados nas aulas práticas realizadas
pelos cursos de Agropecuária e de Zootecnia, essenciais para o cumprimento do calendário
letivo de 2020.

3. Área requisitante
Área Requisitante
Coordenação de Apoio à Fazenda-CAF

Responsável
José Flávio de Sousa

4. Descrição dos Requisitos da Contratação
O Contratado deve atender os seguintes requisitos técnicos:
1.

2.

Quanto à regularidade fiscal:
1. Prova de regularidade com Fazenda Federal relativas as contribuições fiscais e
previdenciárias;
2. Prova de regularidade perante ao fundo de garantia;
3. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.
Será ainda consultada os seguintes cadastros:
1. Cadastro de empresas inidôneas do TCU;
2. Cadastro de improbidade administrativa do CNJ;
3. Cadastro de empresas inidôneas ou suspensas da CGU (Ceis).

5. Levantamento de Mercado
O levantamento de mercado foi feito a partir de processo licitatórios realizados por órgãos da
Administração Pública, por meio da consulta ao site comprasgovernamentais.gov.br e
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais, bem como pesquisa local nos itens
ausentes no painel de preços do Governo Federal.
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6. Descrição da solução como um todo
Aquisição de materiais utilizados nas áreas de cultivos agrícolas e de pastagens que contemplam
as aulas práticas realizadas com os alunos dos cursos de Agropecuária e de Zootecnia do IFMA
Campus Caxias.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
As estimativas das quantidades foram definidas pelo setor requisitante e foram inseridas no
Termo de referência. Os quantitativos foram estimados levando em consideração o número de
aulas práticas que serão realizadas até o fim do calendário letivo de 2020.

8. Estimativa do Valor da Contratação
A Metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação está baseada na
Instrução Normativa 05/2014, art. 2º, incisos I e II. Os valores obtidos refletem a mediana e
menor valores dos preços obtidos. Os comprovantes de pesquisa estão anexados aos autos do
processo. Os valores estão na planilha anexa ao termo de referência.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
A aquisição será parcelada em itens tendo em vista que se trata de bens que podem ser divisíveis e que essa divisibilidade não
acarreta prejuízos de ordem técnica e nem a economia de escala para a Administração.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Foram realizadas consultas a licitações anteriores realizadas por outros órgãos da Administração para verificação quanto à
especificação dos materiais bem como os valores homologados. O IFMA Campus Caxias não possui histórico de contratações
dessa natureza.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
A presente contratação está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC) 2020.

12. Resultados Pretendidos
São objetivos desta contratação o atendimento das necessidades dos cursos de Agropecuária e de
Zootecnia quanto a necessidade de materiais para a realização de aulas práticas. Pretende-se
com essa aquisição dar suporte as docentes e discentes quanto a realização da aulas até o final do
período letivo.
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13. Providências a serem Adotadas
O ambiente no qual os materiais serão utilizados (Fazenda) já está adequado e em
funcionamento para os itens que serão adquiridos

14. Possíveis Impactos Ambientais
A contratação não irá gerar impactos ambientais.

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

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a Realização de contratação para aquisição de
materiais utilizados nas áreas de cultivos agrícolas e de pastagens, uma vez que, são utilizadas
nas aulas práticas dos cursos de Agropecuária e de Zootecnia mostra-se viável tecnicamente uma
vez que visa atender as necessidades dos alunos e contribuir para a formação e sua permanência
em sala de aula, colaborando para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e
rendimento escolar.
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