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PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
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c.N.P.J 30.522.580/000í 48

Juruti (PA) 17 de janeiro de 2022

ESTUDO TÉC PRELIMINAR

1. REQUISITANTE
SECRETARIA MUN ICIPAL DE INFRAÊSTRUTURA

2. SUGESTAO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE Er\íPRESA PARA FORNECT[nENTO DE t\íATERTAL DE
CTONSTRUÇÃO (CIIMENTO, AREIA, BRITA, PEDRA, ATERRO E TIJOLO) PARA
}\TENDER AS NECESSIDADES DETVIANDADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
i NF RAESTRUTI..JRA DE JURUTI

3. DESCRTÇÃO DA NECESSTDADE
A irecessidade da contratação visa atender itens pertencentes a Secretaria Municipal de
!nflaestrutura que realiza construção, manutenção, reparos, etc. Com deslocamento de
r*quipes/servidores para realização de obras e serviços e diversas atividades
aesenvolvidas pela Secretaria tVlunicipal de lnfraestrutura, bem como ruas, calçadas. meio
rio, bueiros, sarjetas, estradas, prédios públicos dentre outros. Desta forma, a Secretaria
lVlrrnicipal solicita a realização de procedimento licitatório adequado.

4. NC,RMATIVOS NORTEADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO
A licitação deverá ser realizada utilizando-se a modalidade PREGÃO, em sua forrna
ELETRONICA, com observância aos preceitos de direito público e, err especial da Lei no

10 520 de 1710712002; do Decreto no 10.024, de2OlO9l2019; Lei no 14133 de O1lA4l2A21,
lNo 40 de 2210512021, Decreto l/unicipal no4.883 de 2510512021 e outras correlatas.

5. REQUTSTTOS MíNTMOS PARA A CONTRAÇÃO
a). Os serviços a serem contratados se enquadram como comum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações
usuais no mercado.
b) A contratada possibilitará a fiscalizaçáo pela contratante quanto à distribuição, controle e
cquaiidade dos materiais.
c) O fornecimento dos materiais deverá ser efetuado no comercio de revenda de materiais
r:onstrutivos, para a administração pública devidamente identificados.
d). Os produtos devem atender às normas da Associação Brasileira de norma Técnica
(ABNr)
e) O fornecedor deve comprovar que está cadastrado como distribuidor autorizado pela
[/lunicípio
f) O fornecedor deverá estar em uma circunstância de até 1Okm do [Vlunicípio de Juruti.
g) O fornecimento deverá ocorrer 24h todos os dias.
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6. ESTTMATTVA DA QUANTIDADE DA CONTRATAÇÃO
Para levantamento do quantitativo total estimado da aquisição, usou-se por base a Planilha
de Controle de Gastos do ano anterior acrescida uma margem de segurança de 25% pois
não existe possibilidade de estimar o quantitativo real a ser utilizado. A projeção de utilização
é para 12 meses.

ITEM MATERIAIS UND, QUANT

01 CINNENTO sOKG UND 8.000

02 AREIA N'1 M3 1 000

03 BRITA [vl3 700

o4 ATERRO [vl3 1.000

05 ML 200

06 PEDRA DE rUÃO (BRUTA) M3 100

7. ESTTMATTVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Quanto as demais estimativas das quantidades, estas foram consideradas normais e
adequadas, consrderando, em todo caso, a quantidade de serviços, obras e manutenções
existentes na autarquia atualmente, fato que poderá ser alterado proporcionalmente a
quantidade de materiais adquiridos pelo órgão ou autorização

a) Metodologia aplicada:

A metodologia aplicada foi com base na cotaçâo de orçamentos realizada com três
potenciais fornecedores locais que estão no cadastro de fornecedores da Prefeitura
lVlunicipal para maior precisâo dos valores praticados, os preÇos do mercado local por
gozarem da presunÇão de veracidade, devem ter precedência em relaÇão à utilizaçâo de
cotaçÕes feitas diretamente com empresas do mercado segundo Acordão 45212A19.

TIJOLO CERÂMICO DE 6
FUROS 9X12X24CM
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ITEM

05

06

8. JUSTTFTCATTVA DE PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Considerando a especificidade do objeto a ser licitado, entendemos que não êabe o
parcelamento do mesmo, e sim realizá-lo em um único item referente a prestação de
serviços, em razão de tratar-se de uma intermediação entre a Administração Pública e o
efetivo prestador de serviço, contratação no âmbito da qual fica o intermediário (empresa
credenciadora) responsável pela consolidação de dados dos materiais, possibilitando maior
celeridade, economia, fiscalização e controle dos gastos. Na solução integrada a ser
contratada, a combinação entre o atendimento ao imperativo da eficiência logística e à
vantajosidade econômica seria buscada mediante a prospecção, em contexto de ampla
competitividade, de proposta que oferte a necessária conveniência do gerenciamento
rntegrado com os menores custos pelo fornecimento dos serviços em questão, gerando uma
maior eficiência do controle do consumo de dos materiais de construção. O objetivo é
contratar uma única empresa, a qual será responsável pelo abastecimento, não havendo
prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, e nem restrição ao
caráter competitivo da licitação. Vale destacar que há no mercado e no município várias
empresas que oferecem os serviços de modo a manter a competitividade necessária à
disputa. Ressaltamos também a realizacÉo de várias licitações no modelo que propomos,
conforme pregões já realizados nos anos antei'iores. Entendemos não haver vantajosidade
paê a Administração no parcelamento ou individualizaçào do Objeto em epígrafe.

MATERIAIS QUANT MEDIA

01
CIIVIENTO
50KG UND 8 000

R$ 45,00 R$ 4J,N R$ 43,00 R$ 43,67

02 AREIA N'1 lvll3 1.000 R$ 55,00 R$ 65,00 R$ 70,OO R$ 63,33

BRITA 700 R$ 280,00 R$ 300,00 R$ 280,00 R$ ?86,67

04 ATERRO lvl3 1 000 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 50,U) R$ 46,67

TIJOLO
CERAMICO
DE6
FUROS 9 X
12 X 24CM

ML 200
R$ 950,00 R$ 880,00 R$ 850,00 R$ 893,33

PEDRA DE
NíÃO
(BRUTA)

[vl3 100 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 120,00 R$ 126,67
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s. CoNTRATAÇOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratação desta demanda, sendo a contratação gerenciada diretamente entre A

Administração Pública e o fornecedor.

10. POSSíVCIS IMPAGTOS AMBIENTAIS
Quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base observar
as informações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis", disponibilizado pela
Consultoria-Geral da União no sítio "http://www.agu.gov.br/page
/content/detail/id_conteudo/400787", a CONTRATADA deverá atender, no que couber, os
critérios de sustentabilidade, inseridos agora nos princípios da aplicação da lei 14.13312021,
Além disso, a mesma deverá credenciar, preferencialmente, estabelecimentos que estejam
plenamente adequados as respectivas legislações relacionadas a sustentabilidade e
correlatas vigentes, inclusive, referente ao abastecimento de combustíveis e descarte de
embalagens de oleos lubrificantes, pós consumo, e demais produtos e serviços relacionados
ao objeto a ser licitado.

11. RESULTADO PRETENDTDO COM A CONTRATAçÃO
A contratação tem por finalidade o perfeito cumprimento de suas funções institucionais, e
prover os meios que possibilitem a execuÇão de suas metas, a utilização da frota é
imprescindível para que os mesmos atendam adequadamente às necessidades do que nos
propomos a executar em benefício da coletividade, enquanto serviço público, buscando
sempre a melhoria dos serviços prestados por este órgâo, para o alcance e sucesso da
atuação administrativa da Secretaria de lnfraestrutura.

12. JUSTIFICATIVA DE VIABILIDADE
Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços realizada, o levantamento do
orçamento estimado da licitação e a existência de recursos orçamentários para cobertura do
mesmo, entendemos ser VIAVEL e NECESSARIA a contratação da solução demandada.

\,larce lo Pereira
Secretáno I de lnÍraestrutura

MARC PEREIRA
SECRETARIO MUNI AL DE INFRAESTRUTURA

N" 4 497t2021
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