
UASG 158124 Estudo Técnico Preliminar 265/2021

1 de 6

Estudo Técnico Preliminar 265/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23729.000186.2021-20

2. Descrição da necessidade

2.1. O Campus Avançado Hidrolândia do Instituto Federal Goiano iniciou suas atividades no ano de 2013 com uma estrutura
física doada pela Prefeitura do Município de Hidrolândia e atualmente oferta os seguintes cursos: Bacharelado em Agronomia,
Licenciatura em Pedagogia, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Informática Integrado ao Ensino
Médio, Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Educativas. O Campus se caracteriza ainda como escola agrícola
pois, está localizado na Estrada São Brás, km 04, Zona Rural de Hidrolândia, Goiás.

2.2. Os cursos Técnico em Agropecuária e Bacharelado   em Agronomia necessitam de laboratórios de excelência para o
desenvolvimento de suas atividades práticas para a melhor formação de nossos alunos. A Construção do Galpão de Máquinas e
Implementos Agrícolas irá auxiliar nas aulas práticas de mecanização agrícola, além de proteger o patrimônio do Campus
Avançado Hidrolândia. Por isso, a construção deste Galpão irá possibilitar agregar um conhecimento essencial aos nossos
discentes para preparação futura dos mesmos no mercado de trabalho. 

2.3. Diante do exposto acima, justificamos a necessidade da obra de Galpão de Máquinas e Implementos Agrícolas, a fim de
garantir a realização de atividades pedagógicas práticas dos cursos de Agronomia e Técnico em Agropecuária.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Núcleo de Gestão Escola Fazenda Diego Azevedo Leite da Silva

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

4.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

4.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

4.3.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da
empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

OBS: No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no

CREA do Estado de Goiás, deverão ser providenciados os respectivos VISTOS deste órgão regional por

ocasião da assinatura do contrato.

4.4. O objeto deste projeto básico trata-se de um serviço de engenharia complexo no aspecto da
execução, por dispor sobre a reforma de edificação antiga e não simplesmente uma construção, e é
necessário que se tenha um mínimo de experiência em execução de reformas/adaptações em
edificação predial, para que seja comprovada a aptidão da licitante, obedecendo os seguintes critérios:
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4.4.1. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais Atestados de
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de reforma, em edifícios públicos ou
privados, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação,
envolvendo os serviços de execução predial, com as características abaixo:

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Engenheiro Civil:

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE

01 Estrutura metálica em aço estrutural 2.200,37 Kg

02 Telhamento com telha aço     357,96  m²

03 Piso laminado     345,60  m²

 

Nota explicativa 1: Vale atentar para o conteúdo da Súmula TCU n° 263:

 

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,

simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal

a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com

características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a

complexidade do objeto a ser executado”.

 

4.5.  Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT,

expedida pelo CREA da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros da

equipe técnica que se responsabilizarão pelos trabalhos, relativos à execução de serviços, em edifícios

públicos ou privados, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente

licitação, conforme serviços relacionados;

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA- ENGENHEIRO CIVIL

ITEM DISCRIMINAÇÃO

01 Estrutura metálica em aço estrutural

02
Telhamento com telha aço
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03              Piso laminado

 

4.6. Declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as condições locais para execução dos
serviços garantindo o perfeito cumprimento do objeto da licitação e que visitou e vistoriou o local  de
execução, declarando expressamente que é detentor de todas as informações relativas à execução do
objeto.     

4.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao
quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência
Social; e o prestador de serviços, com contrato escrito firmado com o licitante ou com declaração de
compromisso de vinculação futura caso o licitante se sagre vencedor do certame;

4.8. No decorrer da execução da construção, os profissionais de que trata este subitem poderão ser
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Comissão de Fiscalização, a ser
instituída pelo Reitor do Instituto Federal Goiano.

4.9. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário, devendo apresentar declaração formal
de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico,
considerados essenciais para a execução contratual.

4.10. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

4.10.1. Valor Global: R$199.665,81  (Cento e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco
reais e oitenta e um centavos);

4.10.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital;

4.10.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada
integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitários supera o correspondente 

4.10.4. Custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das
etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência
discriminados nos projetos anexos a este edital.

4.11. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

4.12. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Para o levantamento de mercado utilizou-se como referencial o previsto no Decreto n° 7.983/2013, sendo que o valor
de mercado foi obtido predominantemente com base na tabela de preços apresentados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) emitida em junho de 2021, com encargos sociais NÃO DESONERADOS, ou
seja, sem a incidência de Contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) de 4,50% na composição do BDI, encargo já
incluso na mão de obra prevista na tabela SINAPI.
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6. Descrição da solução como um todo

6.1. A descrição da solução como um todo, para a obra de Construção de Galpão de Máquinas e Implementos Agrícolas para o 
Campus Avançado Hidrolândia, encontra-se pormenorizada no Memorial Descritivo e seus anexos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A  estimativa  das  quantidades  a  serem  contratadas,  para   a  obra  de  Construção de Galpão de Máquinas e Implementos
Agrícolas para o Campus Avançado Hidrolândia, encontra-se pormenorizada na tabela de composições unitárias dos custos dos
serviços.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 199.665,81

8.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo, R$199.665,81  (Cento e noventa e nove mil, 
seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos);

8.2. Tal valor foi elaborado predominantemente com base na tabela de preços apresentados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) emitida em junho de 2021, com encargos sociais NÃO DESONERADOS, ou
seja, com a incidência de Contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) de 4,50% na composição do BDI, encargo já
incluso na mão de obra prevista na tabela SINAPI.

 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL PESO %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.194,06 3,60 %

2 MOVIMENTO DE TERRA 4.026,97 2,02 %

3 FUNDAÇÕES 21.747,29 10,89 %

4 ESTRUTURA 15.149,79 7,59 %

5 IMPERMEABILIZAÇÕES 2.136,25 1,07 %

6 ALVENARIAS 3.755,07 1,88 %

7 COBERTURAS 69.630,87 34,87 %

8 REVESTIMENTOS 2.695,64 1,35 %

9 PAVIMENTAÇÕES 20.491,30 10,26 %

10 ESQUADRIAS 1.912,58 0,96 %

11 PINTURAS 4.321,41 2,16 %

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 17.645,40 8,84 %

13 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 880,42 0,44 %

14 GERENCIAMENTO DE OBRAS 27.181,19 13,61 %

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 894,12 0,45 %

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que
se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a
ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo
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com relação a itens ou unidades autônomas.
9.2. Nesse sentido justificamos a impossibilidade do parcelamento do objeto, visto que é uma edificação que
contem especificações e elementos que não podem ser divididos, isso poderia causar interferência  na qualidade da edificação. E,
pelo fato de os serviços serem dependentes entre si, tornar-se-ia inviável a desmobilização e nova mobilização para continuação
da execução do serviço.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A execução do objeto não prevê contratações correlatas ou dependentes, por  se  tratar  de  área nova sem edificações no
local.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1  A contratação busca atender ao previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2019- 2023, no título que trata
da Infraestrutura de laboratórios existentes do Campus Avançado Hidrolândia  (quadro 118, p. 270), que constitui a Mecanização
Agrícola  para atender os cursos Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio e Bacharelado em Agronomia.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1.  A obra tem o objetivo de atender aos alunos matriculados nos cursos de Técnico em Agropecuária e Bacharelado em
Agronomia a fim de garantir a realização de atividades pedagógicas práticas dos cursos de Agronomia e Técnico em
Agropecuária.

13. Providências a serem Adotadas

13.1.  Para a execução do objeto não há necessidade de adequação do local, por se tratar de área nova sem edificações.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1.  Não foram identificados impactos ambientais decorrentes da contratação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível tecnicamente e
fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida, obedecidas as formalidades
legais.
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16. Responsáveis

 

JOAO GABRIEL MOREIRA
Coordenador de Administração e Planejamento

 

 

 

SANDRO DE CASTRO SANTOS
Zootecnista

 

 

 

DIEGO AZEVEDO LEITE DA SILVA
Técnico em Agropecuária

 

 

 

DALILA SILVA RABELO
Engenheira Civil
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