
 

 

RELATÓRIO 

 

Senhor Ordenador de Despesas; 

Trata-se do Processo nº 23371.000667/2022-11 - Dispensa de licitação nº 131/2022 - para 

contratação de serviços no conserto de estufas agrícolas e ensilagem de aveia, aquisição de núcleo 

para preparação de ração animal e aquisição de alimentos para o restaurante do IFRS – Campus Sertão 

conforme detalhado nas Formalizações de Demandas e no projeto básico, nas condições abaixo: 

 

GRUPO 01 – (ITENS 01 e 02) 

ITEM 1 

Nº do item cadastrado no PAC/PGC: 6586 

Descrição: 

SERVIÇOS NA TROCA DE TODOS OS REVESTIMENTOS/FILMES DA ESTUFA AGRÍCOLA DO SETOR 

DE AGRICULTURA 1 – Grande TAMANHO: 10x24x3,60m (largura x comprimento x pé direito), 

conforme detalhado no formulário de orçamento. 

Apresentação: Instalação completa. 

Unidade: Unidade 

Valor estimado unitário: R$ 6.250,00 

Quantidade para o ano atual: 1 

Valor total estimado para o ano atual: R$ 6.250,00 

 

ITEM 2 

Nº do item cadastrado no PAC/PGC: 950 

Descrição:  

MATERIAIS: REVESTIMENTOS/FILMES DA ESTUFA AGRÍCOLA DO SETOR DE AGRICULTURA 1 – 

Grande TAMANHO: 10x24x3,60m (largura x comprimento x pé direito), conforme detalhado no 

formulário de orçamento. 

Apresentação: Instalação completa. 

Unidade: Unidade 

Valor estimado unitário: R$ 7.500,00 

Quantidade para o ano atual: 1 

Valor total estimado para o ano atual: R$ 7.500,00 

Sub-total para o grupo/estufa 1: R$ 13.750,00; 

FORNECEDOR: METALURGICA E VIVEIRO DACKO LTDA - CNPJ: 02.609.742/0001-44 

 

GRUPO 02 – (ITENS 03 e 04) 

ITEM 3 

Nº do item cadastrado no PAC/PGC: 6586 

Descrição: SERVIÇOS  NO REVESTIMENTOS DA ESTUFA AGRÍCOLA DO SETOR DE AGRICULTURA 

1 – Túnel 02 - TAMANHO: 6,0x24,5x3,0x9,0m (largura x comprimento x pé direito x arco), 

conforme detalhado no formulário de orçamento. 

Apresentação: Instalação completa. 



Unidade: Unidade 

Valor estimado unitário: R$ 1.500,00 

Quantidade para o ano atual: 1 

Valor total estimado para o ano atual: R$ 1.500,00 

 

ITEM 4 

Nº do item cadastrado no PAC/PGC: 950 

Descrição: MATERIAIS:   FILMES PARA REVESTIMENTOS DA ESTUFA AGRÍCOLA DO SETOR DE 

AGRICULTURA 1 – Túnel 02 - TAMANHO: 6,0x24,5x3,0x9,0m (largura x comprimento x pé 

direito x arco), conforme detalhado no formulário de orçamento. 

Apresentação: Instalação completa. 

Unidade: Unidade 

Valor estimado unitário: R$ 2.700,00 

Quantidade para o ano atual: 1 

Valor total estimado para o ano atual: R$ 2.700,00 

Sub-total para o grupo/estufa 2: R$ 4.200,00; 

FORNECEDOR: METALURGICA E VIVEIRO DACKO LTDA - CNPJ: 02.609.742/0001-44 

 

GRUPO 03 – (ITENS 05 e 06) 

 

ITEM 5 

Nº do item cadastrado no PAC/PGC: 6586 

Descrição: SERVIÇOS: NA INSTALAÇÃO DE FILMES DA ESTUFA AGRÍCOLA DO SETOR DE 

AGRICULTURA 1 – Túnel Sementeira.  TAMANHO: 3,7x5,0x2,3x7,0m (largura x comprimento x 

pé direito x arco), conforme detalhado no formulário de orçamento. 

Apresentação: Instalação completa. 

Unidade: Unidade 

Valor estimado unitário: R$ 1.000,00 

Quantidade para o ano atual: 1 

Valor total estimado para o ano atual: R$ 1.000,00 

 

ITEM 6 

Nº do item cadastrado no PAC/PGC: 950 

Descrição: MATERIAIS: FILMES DA ESTUFA AGRÍCOLA DO SETOR DE AGRICULTURA 1 – Túnel 

Sementeira.  TAMANHO: 3,7x5,0x2,3x7,0m (largura x comprimento x pé direito x arco), 

conforme detalhado no formulário de orçamento. 

Apresentação: Instalação completa. 

Unidade: Unidade 

Valor estimado unitário: R$ 600,00 

Quantidade para o ano atual: 1 

Valor total estimado para o ano atual: R$ 600,00 

Sub-total para o grupo/estufa-túnel sementeira: R$ 1.600,00; 

FORNECEDOR: METALURGICA E VIVEIRO DACKO LTDA - CNPJ: 02.609.742/0001-44 

 



VALOR TOTAL DPA/ ESTUFAS AGRÍCOLAS:  

R$ 19.550,00 (dezenove mil quinhentos e cinquenta reais); 

FORNECEDOR: METALURGICA E VIVEIRO DACKO LTDA - CNPJ: 02.609.742/0001-44 

 

ITEM 7 

Nº do item cadastrado no PAC/PGC: 982 

Descrição:  

SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL PARA SUÍNOS EM FASE DE CRESCIMENTO. Inclusão de 3% 

na ração. Níveis de Garantia: Ácido Fólico (Mín.) 10,20 mg/kg; Ácido Pantotênico (Mín.) 269 

mg/kg; Biotina (Mín.) 2,69 mg/kg; Cálcio (Máx.) 250 g/kg; Cálcio (Mín.) 180 g/kg; Cobre (Mín.) 

3.691 mg/kg; Colina (Mín.) 3.385 mg/kg; Ferro (Mín.) 3.015 mg/kg; Fitase (Mín.) 16.700 ftu/kg; 

Fósforo (Mín.) 35 g/kg; Iodo (Mín.) 27,40 mg/kg; Manganês (Mín.) 1.007 mg/kg; Matéria Mineral 

(Máx.) 980 g/kg; Niacina (Mín.) 497 mg/kg; Selênio (Mín.) 6,78 mg/kg; Sódio (Mín.) 52 g/kg; 

Umidade (Máx.) 60 g/kg; Vitamina A (Mín.) 201.000 UI/kg; Vitamina B1(Mín.) 30 mg/kg; 

Vitamina B12 (Mín.) 502,50 mcg/kg; Vitamina B2 (Mín.) 84 mg/kg; Vitamina B6 (Mín.) 33,50 

mg/kg; Vitamina D3 (Mín.) 40.200 UI/kg; Vitamina E (Mín.) 335 UI/kg; Vitamina K3 (Mín.) 26,90 

mg/kg; Zinco (Mín.) 2.685 mg/kg; Lisina (Min.) 11 g/kg; Enramicina 166,64.  

Apresentação: Sacos de 25Kg. 

Unidade: Kg 

Valor estimado unitário: R$ 4,90 

Quantidade para o ano atual: 2500 

Valor total núcleos para o ano atual: R$ 12.250,00 

FORNECEDOR: AGROPECUARIA COXILHA LTDA - CNPJ: 94.685.484/0001-01 

 

ITEM 8 

No do item cadastrado no PAC/PGC: 1237 

Descrição: Banana qualidade "caturra" (em penca, grau médio de amadurecimento). Em caixas 

de 20 kg. 

Unidade: kg 

Quantidade para o ano atual: 6000                        Quantidade para o ano seguinte: 0 

Valor Unitário: R$ 5,00 

Valor total para o ano atual: R$ 30.000,00; 

FORNECEDOR: CLAUDIOMIR SCHONS & CIA LTDA - CNPJ:06.246.502/0001-83 

 

 

ITEM 9 

No do item cadastrado no PAC/PGC: 1238 

Descrição: Maçã Fugi/Gala/Eva in natura, tamanho médio a grande, firme, sem machucados e 

sem manchas. Em caixas de 20kg. 

Unidade: kg 

Quantidade para o ano atual: 6000                        Quantidade para o ano seguinte: 0 

Valor Unitário: R$ 7,66 

Valor total para o ano atual: R$ 45.960,00; 



FORNECEDOR: CECAFES - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR DE ECONOMIA SOLIDARIA – CNPJ: 15.388.008/0001-44 

 

ITEM 10 

No do item cadastrado no PAC/PGC: 1279 

Descrição: Batata inglesa, de primeira qualidade, firme, sem lesões de origens físicas ou 

mecânicas, de tamanho médio, sem corpos estranhos ou sujidades. Em sacos de 50kg 

Unidade: kg 

Quantidade para o ano atual: 1000                        Quantidade para o ano seguinte: 0 

Valor Unitário: R$ 5,50 

Valor total para o ano atual: R$ 5.500,00; 

FORNECEDOR: CLAUDIOMIR SCHONS & CIA LTDA - CNPJ:06.246.502/0001-83 

 

ITEM 11 

No do item cadastrado no PAC/PGC:1277  

Descrição: Mandioca descascada congelada, apresentando bom cozimento; 

Unidade: kg 

Quantidade para o ano atual: 500                        Quantidade para o ano seguinte: 0 

Valor Unitário: R$ 6,95 

Valor total para o ano atual: R$ 3.475,00; 

FORNECEDOR: CECAFES - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR DE ECONOMIA SOLIDARIA – CNPJ: 15.388.008/0001-44 

 

Valor total Restaurante: R$ 84.935,00 (oitenta e quatro mil novecentos e trinta e cinco reais). 

 

ITEM 12  

No do item cadastrado no PAC/PGC: 6586  

Descrição:  

Serviço de ensilagem de planta inteira de aveia preta, aveia branca e centeio, em  área de 

aproximadamente 06 hectares, compreendendo o corte, moagem, com o fornecimento e adição 

de inoculante específico para fermentação dos materiais citados, transporte e descarga do 

material em silos trincheira e/ou de superfície do Campus Sertão, localizados no setor de 

Zootecnia III, com equipamento tipo colheitadeira específica para esta operação e o transporte 

por caminhões tipo caçamba basculante. 

Unidade: ha 

Quantidade para o ano atual: 06 ha                        Quantidade para o ano seguinte: 0 

Valor Unitário: R$ 1.600,00 

Valor total para o ano atual: R$ 9.600,00 

Valor total ensilagem aveia: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). 

FORNECEDOR: PAULO CEZAR BORSATTI LTDA – CNPJ: 09.383.469/0001-21 

 

3. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 126.335,00 (cento e vinte e seis mil trezentos e 

trinta e cinco reais). 

 



Os valores detalhados encontram-se nos mapas comparativos apresentados no processo.  
A pesquisa de preços de mercado para a seleção dos fornecedores obedeceu ao critério 

estabelecido da melhor oferta para o atendimento das demandas. Neste processo priorizou-se a pesquisa 

com fornecedores locais e regionais de cada ramo de atividade, sempre que possível, de acordo com a 

especialização requerida para cada fornecimento/serviço.  

A pesquisa foi realizada entre os dias 05/10 a 18/10/2022 pelos requisitantes, como apresentado 

no Mapa Comparativo de Preços.  

O setor de compras e licitações do Campus Sertão elaborou o mapa comparativo com base nos 

orçamentos recebidos dos setores demandantes. 

Os pedidos de cotação foram enviados por e-mail às empresas e também houve formulários 

entregues pessoalmente nos estabelecimentos. Dos doze itens solicitados apenas um item (o item nº 12 

– serviços de ensilagem) retornou somente dois orçamentos de preços.  

Houve empate no valor de um dos itens de alimentos, (item 08 – banana caturra), entre a 

Cecafes e Claudiomir Schons, conforme demonstrado no mapa comparativo de alimentos. De acordo com 

a legislação foi declarado vencedor o fornecedor Claudiomir Schons, pois este está enquadrado como 

microeempresa. 

Após receber todos os orçamentos encaminhados pelos requisitantes o Setor de compras e 

licitações realizou a triagem dos mesmos. Não foi utilizado um método matemático para a definição do 

valor estimado, visto que se considerou o menor valor apresentado pelas empresas, desde que atendidas 

as especificações dos itens e de habilitação. Não se constatou valores inexequíveis, inconsistentes e 

excessivamente elevados nesta pesquisa de preços. 

Por tratar-se de aquisição direta e por terem sido utilizados preços atualizados, entendemos que 

a planilha apresentada atende os requisitos da Instrução Normativa Nº 73/2020/MPOG, sendo os mesmos 

aceitos pelos demandantes responsáveis de cada área, bem como pela Diretoria de Administração e 

Planejamento. 

De todas as empresas jurídicas a serem contratadas, apenas uma não é enquadrada como 

ME/EPP, de acordo com consulta ao sítio da Receita Federal; 

Não foi utilizada cotação eletrônica, pois não se verifica vantajosidade no uso do sistema, sendo 

que a contratação direta via dispensa atende de forma ágil, econômica e eficiente à exata necessidade da 

administração, considerando que se trata de uma aquisição emergencial. 

Justifica-se ainda a impossibilidade de realização de pesquisas em atas federais para atendimento 

pleno à metodologia de pesquisa de preços da IN nº 73/2020, em decorrência da instabilidade econômica 

aliada às oscilações do dólar.  

Conforme orientações da Diretoria de Licitações e Contratos do IFRS, para o presente processo 

não se aplica o trâmite de autorizado pela PROAD (via SIPAC). 

Considerando que o procedimento adotado enquadra-se nos precisos termos do artigo 24, Inciso 

IV, da Lei n.º 8.666/93, de acordo com as justificativas já expostas no projeto básico bem como nas 

formalizações de demada e, considerando o princípio da economicidade, solicito sua homologação para a 

despesa, observada as formalidades de que trata o artigo 26, do mesmo diploma. 

 

Sertão/RS, 18 de outubro de 2022.                                              

 

Darlei Cecconello 



Coordenador de Compras e Licitações 

IFRS - Campus Sertão 

 Portaria 155/2016 

 


