


Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Câmpus Hortolândia

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

OFÍCIO 9/2019 - CLT-HTO/DAA-HTO/DRG/HTO/RET/IFSP 

(Local), 8 de maio de 2019

PARA:
Coordenadoria de Licitações e Contratos – CLT/HTO

Arthur Hayashi / Israel Moraes / Pamella Campos

ASSUNTO: Estimativa IRP XX/2018 – CONSUMO XXXXXXXXXXXXX

          ESTE MEMORANDO DEVE CONTER OS 4 ITENS ABAIXO :

1. Estudo de Demanda:

Descrever o porquê da demanda, da necessidade, das particularidades da estimativa...       Ex: ... A Coordenadoria de

XXXXXXXXXXXXXX, informa que tem necessidade dos itens descriminados, para atender ao Projeto de Extensão nº XXXX

aprovado pelo Regulamento XXX. Esses materiais são de extrema importância, para continuidade das atividades práticas da Aula

XXXXXXXXX do Curso XXXXXXXXX, e visa desenvolver habilidades técnicas por parte dos discentes XXXXXX ...

2. Relação de Itens:

Item da IRP Descrição Sumária Qtdd Estimada Valor Unitário Valor Total

5 Scanner Epson Perfection 2 R$ 408,41 R$ 816,82

8 Microcomputador EVUS 1           R$ 3.029,95 R$ 3.029,95

20 Impressora Samsung Xpress 2 R$ 436,60 R$ 873,82

Total da Aquisição R$ 4.720,59

3. Memória de Cálculo – CONSUMO OU PERMANENTE:

Exercício Recurso

Orçamentário

(A)

Valor estimado

nesta Ata     

(B)

Valor pretendido

para próx. Atas

(C)

Valor Licitações

Tradicionais    (D)

Saldo Restante      

      (A)-(B+C+D)

2019 R$ 5.000,00
R$ 6.000,00 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 - R$ 1.000,00

2020 R$ 5.000,00

4. Concordância com o objeto:

Após analisarmos a Intenção de Registro de Preços supracitada, manifestamos nossa concordância com o objeto desta aquisição e

solicitamos portanto, que sejam inclusos a estimativa desta Coordenadoria XXXXXXXXXXXX que contempla os itens acima

relacionados.

Atenciosamente,



Nome XXXXXXXXXXXXX

Gerência / Coordenadoria xxxx

IFSP / Câmpus Hortolândia

Essa parte não deve ser impressa, é somente para orientação.

Observação:

Na intenção de tramitar os processos eletroicamente, não será mais necessário a impressão de Memorando de

Estimativa. Deve ser emitido portanto o Ofício eletrônico.

Depois de assinar eletronicamente o Ofício, solicitar a chefia imediata via suap, a assinatura.

Depois da assinatura da chefia imediata, finalizar o Ofício, compartilhar o documento com a CLT, que por sua vez

anexará ao processo da IRP/SRP.

As estimativas não precisam ser realizadas com o valor exato do orçamento de cada área, justamente por se tratar de

"estimativas"; Portanto é possível que o Saldo Restante fique negativo.

É possível estimar além do orçamento, porém é necessário ser comedido. Estimativas absurdas de compra, podem

gerar uma expectativa grande no licitante interessado, que por sua vez se reorganiza para nos atender, pode montar

um estoque de produtos na intenção de aguardar os empenhos, e não os receber. Isso tudo produz uma crise no

processo de compra, o fornecedor que acreditou na possibilidade dos empenhos pode ter prejuízo, e não se

interessar em participar dos próximos pregões, sua ausência representa menos concorrência, sem concorrência não

há disputa, logo maiores serão os preços ofertados. E itens com preços acima do estimado e que não foi possível

realizar negociação para redução serão cancelados.

Ainda que as estimativas não gerem compromisso, temos que estimar com cautela.

No Comunicado nº 05/2018 CPA/DAPA/DLA a reitoria informa sobre ter verificado quantitativos superdimensionados ,

cerca de 28% dos itens estimados eram adquiridos. Portanto visando um melhor planejamento foi solicitado que o

memorando de estimativa detalhasse o Estudo de demanda, a Memória de Cálculo e Manifestação de Concordância

com o Objeto da Licitação.

O quanto estimar é subjetivo. Ainda que é sabido antecipadamente o orçamento de cada área, é necessário realizar o

planejamento do que será preciso e estimar isso, ainda que seja além do recurso.

As compras estimadas acima do recurso podem ser adquiridas na possibilidade da vinda de recurso

extraorçamentário, fracasso de pregões, fracasso na própria SRP (pois se um item fracassou é possível adquirir outro

que foi estimado), emendas parlamentares e etc. É tudo aquilo que está fora do orçamento previsto.

Quaisquer dúvidas para emissão deste Memorando procurem pelos servidores da Coordenadoria de Licitações e

Contratos:

cad.hto@ifsp.edu.br

Tel. (19) 3865-8073

Servidores: Arthur Hayashi / Israel Moraes / Pamella Campos
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