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Estudo Técnico Preliminar 7/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23328.250755.2020-18

2. Descrição da necessidade

Registro de Preços para Contratação de  empresa especializada em materiais e s
erviços Gráficos para  atendimento das necessidades do Instituto Federal Baiano - 
Campus Valença.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
DIREÇÃO ACADÊMICA GILSON ANTUNES DA SILVA

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os materiais e equipamentos adquiridos irão supri  e aparelhar o Campus, proporcionando melhores condições para
desenvolvimento das atividades, proporcionando resultados mais efetivos; A  solicitação destes  itens justificam-se pena
necessidade de atender as demanda existente nas Direções Sistêmicas do Campus; 

O local de entrega dos materiais para a UG 154579 será:

IF BAIANO – CAMPUS VALENÇA, Na sua Sede Administrativa situada à Rua Glicério
Tavares, S/N, Bate-Quente, Valença-Ba, CEP: 45400-000.

O Prazo de entrega dos materiais para a UG 154579 será:

Até 30 dias após emissão de nota de empenho.

5. Levantamento de Mercado

A pesquisa de preços foi realizada pelo Órgão Gerenciador da Ata SRP, utilizando-se do parâmetro I e IV da Instrução
Normativa 03/2017 do MPDG/SLTI, para assegurar que os valores encontrados reflitam a realidade de preço de mercado. A
utilização da pesquisa direta com os fornecedores demonstrou que os valores encontrados estão dentro das perspectivas aceitáveis
de negociação do mercado com o setor público.

Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros:

[…]I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;

IV - Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.
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6. Descrição da solução como um todo

Contratação de  empresa especializada em materiais e serviços Gráficos para 
atendimento das necessidades do Instituto Federal Baiano - Campus Valença, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste ETP, no Edital e seus anexos

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

 

ESTIMATIVA DAS NECESSIDADES

As quantidades a serem  solicitadas refletem  a comprovação da necessidade da aquisição para
atendimento das demandas internas do campus.

ITEM DESCRIÇÃO
CATMAT
/CATSER

UNIDADE 
DE 

MEDIDA
QUANT.

VALOR 
UNITÁRIO

1

CADERNO CAPA DURA - caderno de planejamento
deverá ser adesivado com arte a ser encaminhada
pelo Campus. Caderno com 100 folhas brancas
pautadas.

445533 und 200 R$ 12,48

2

CAMISA. Camisa confeccionada em malha 100%
algodão, fio 30, penteada, na cor branca; manga
curta; tamanhos PP, P, M, G, GG e baby look;
impressão em policromia na frente e costas. Gola
redonda (careca) ou “V”, a critério da solicitante As
artes poderão ser distintas e serão fornecidas pelo IF
Baiano. Área de impressão mínima: 25x35 cm 

454421 und 700 R$18,31

3

BLOCO. Bloco de notas medindo 14,5cmx21cm.
Capa e contracapa: papel couchê fosco, gramatura
115g/m, impressão apenas na capa 4x0 cores.
Miolo: 50 folhas, em papel AP 75g. Acabamento:
blocado e refilado, miolo com picote e grampo. Arte
será fornecida pelo IF Baiano 

456388 und 1000 R$3,03

4

AGENDA. Agenda tipo permanente, medindo 145 x
205mm, 200 folhas, 400 páginas (14 folhas em
couchê 150g/m², 4/4 cores; 186 folhas em sulfite 75g
/m², 4x4 cores), capa dura (cartão pardo n 25
revestido em couchê laminado fosco e verniz
localizado, 4x4 cores) encadernamento espiral tipo
wire-o verde 1' 1/8. A arte será fornecida pelo IF
Baiano. 

262849 und 300 R$23,93

5

CANETA padrão personalizada. Caneta
esferográfica, corpo em metal na cor prata
personalizado com a marca do cliente, grip
emborrachado na cor verde, clip cromado. 440753 und 300 R$6,86
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Mecanismo de acionamento por click em botão
superior ou click giratório. Carga na cor azul ou
preta. Arte para gravação fornecida pelo IF Baiano 

6

CANECA. Caneca Ecológica biodegradável,
reciclável, reutilizável, com baixo impacto A18
ambiental, atóxica, de 400 ml confeccionada com
materiais reciclados contendo fibra natural de coco,
personalizada em um lado com silk screen 4 cores.
Arte fornecida pelo IF Baiano. 

409678 und 500 R$8,91

7

SQUEEZE plástico 300ml. Garrafa tipo squeeze de
material polietileno. Cor a definir na Autorização de
Fornecimento (a cor da tampa pode ser diferente da
cor do corpo). Aplicação de arte em 3 cores (arte a
ser fornecida pelo IF Baiano). Dimensões: altura 15,5
cm e largura (diâmetro) 6,10cm.

418196 und 300
R$ 8,41

 

8

BONÉ BRANCO TIPO AMERICANO personalizado;
confeccionado em brim (copa e aba) pesado, sarjado,
100% algodão, densidade igual ou superior a 260 g
/m2; tamanho médio, de 50cm de diâmetro, altura e
aba padrão; com aba dianteira curva; botão
encapado com o mesmo tecido do boné; regulador
traseiro do mesmo tecido e velcro ou fivela metálica
de pressão; forro interno de 3cm ao redor da bainha,
do mesmo tecido do boné; acabamento interno em
poliéster; impressão em silk-screen, policromia na
frontal e Aplicação de arte em 3 cores (arte a ser
fornecida pelo IF Baiano) 

444555 und 400 R$ 9,51

9

CHAVEIRO personalizado com mosquetão,
confeccionado em metal fosco e com gravação a
laser. Medidas aproximadas: 1,5cm x 5,5cm. A arte
será enviada conforme demanda 

444466 und 300 R$3,60

10

PEN CARD (pendrive estilo cartão de visita),
confeccionado em plástico rígido em formato de
cartão, com aproximadamente 1mm de espessura,
com impressão digital (UV) em aproximadamente 8
cores, medida aproximada de 55x85mm, com
capacidade para 16GB. A arte será enviada
conforme demanda 

20397 und 300 R$21,60

11

NECESSÁIRE personalizada (porta lápis) com zíper
duplo produzida em lona de algodão 320g/m2, com
alça para transporte e costuras reforçadas. tamanho:
18x08x08cm (aproximadamente). Gravação: silk
screen ou relevo. Composto por 4x4 cores. A arte
será enviada conforme demanda 

22551 und 500 R$8,10

SACOLA algodão – ecobag. Ecobag (sacola
ecológica) confeccionada em algodão cru, gravação
em silk, impressão em 4 cores com tamanho da
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impressão a definir, nos dois lados. Tamanho: altura
40 cm, largura 35cm. Duas alças em algodão
trançado, com 3 x 50cm cada. Lote mínimo para
emissão: 20 unidades. Possibilidade de artes
distintas para cada lote de 20 unidades. Arte
fornecida pelo IF Baiano.

22551 und 300 R$ 8,99

13

BANNER DE LONA (90 X 120 CM), com impressão
digital colorida com acabamento(turbo, cordinhas,
madeira). Obs.: arte gráfica será enviada pelo
Campus).

17906 und 90 R$42,73

14

FAIXA horizontal. Impressão digital colorida (4x0) em
lona. Incluso acabamento com varetas de madeira
nas laterais e ilhoses nas 4 pontas, faixa medindo 3
x 0,70 cm. A arte será fornecida pelo IF BAIANO.

17906 und 60 R$90,33

15

OUTDOOR - Confecção, impressão e locação de
outdoor, incluindo a impressão do material gráfico, a
ser fixado em pontos estratégicos nas principais
cidades da Região.

17353 und 10 R$ 735,34

16

FOLDER tipo mapa, formato A4 (210x297mm), duas
dobras cruzadas, papel couchê fosco ou brilho,
gramatura 115g/m2, impressão digital policromática
4x4 (frente e verso), com laminação. As artes
poderão ser distintas e serão fornecidas pelo IF
Baiano.

4367 und 1500 R$0,35

17

CARTAZ A2. Impressão de cartazes, formato A2
(594x420mm). Papel couchê liso. Gramatura 170g,
4x0 cor. Fita dupla face 10x40mm nos quatro cantos.
Impressão de alta qualidade com CTP incluso. As
artes poderão ser distintas e serão fornecidas pelo IF
Baiano

4367 und 1000
R$1,29

 

18

PASTA personalizada impressa em papel supremo,
com acabamento em plástico brilhoso. Com 1 vinco
(marcação dobra) e orelha, com logomarca do IF
BAIANO – CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (arte a
ser fornecida pelo IF Baiano).

12882 und 1000 R$ 2,64

19

ADESIVO autocolante, com impressão colorida,
acabamento laminado e brilho, para personalização
de pastas rápidas para eventos ou similar (7 x
11cm). Obs.: arte gráfica será enviada pelo campus
conforme demanda, com no mínimo de 04 e no
máximo 06 cores.

18961 und 1000 R$ 0,38

ADESIVO para vidro traseiro de veículos (micro
perfurado) - impressão digital 4 cores (1440dpi) de
película autoadesiva de PVC 220g perfurada fosca
(80 microns de espessura, tamanho da perfuração
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1,60 milímetros), verso preto, monomérica
calandrada, transmissão luminosa de 50% conforme
a Lei 9602/98 e película de PVC branca conforme
resolução nº 73 do CONTRAN. Garantia de 12
meses para alterações das cores, como
amarelamento, desbotamento ou descascamento. A
arte será enviada pela contratante. O serviço inclui
adesivagem de veículos de passageiro e de carga,
tais como: automóvel, camionete, micro-ônibus e
ônibus. Serviço de confecção e aplicação.

24902 und 200 R$49,75

8. Estimativa do Valor da Contratação

R$ 84.072,90

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A vantagem de registrar este Termo de Referência como Ata de Registro de Preços uma vez que os materiais são de consumo e
por isso são estimados, não sendo portanto consumidos de imediato, inclusive em suas quantidades. Realizando-se o
fornecimento como Ata de Registro de preços, o Campus Valença poderá dispor dos materiais/serviços e suas respectivas
quantidades quando necessário não acumulando muito estoque e nem tendo a falta de materiais e serviços gráficos para
divulgação e consolidação da marca IF Baiano no território do Baixo-Sul, bem como disponibilizar alguns  itens de origem
gráfica para os alunos e servidores. Os materiais relacionados e o quantitativo de cada item foram baseados no levantamento das
reais necessidades de aquisição dos materiais para o Campus Valença, nas situações programadas e na previsão da
disponibilidade para enfrentar situações não programadas que exigem pronto atendimento.

12. Resultados Pretendidos

Espera-se com essas aquisições, preparar o campus para o retorno das atividade normais de funcionamento. A confecção dos
materiais decorre da necessidade de identificar ações  desenvolvidas pelo  Valença, de forma transparente para osCampus
profissionais, órgãos públicos e a sociedade identifique a presença do Instituto Federal Baiano -  Valença nas atividadesCampus
de ensino, pesquisa e extensão em todo o território do Baixo-Sul. Por sua vez, os demais materiais gráficos serão utilizados para
fins educacionais e de divulgação do  ValençaCampus

13. Providências a serem Adotadas

Não será necessárias medidas adicionais para a aquisição destes itens, visto que são bens de consumo comum.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

Inexistem riscos ambientais decorrentes dessa aquisição, visto que os cuidados com os resíduos e descartes das embalagens são
observados pelo setor responsável.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos a viabilidade da aquisição, por atender as necessidades do campus.

16. Responsáveis

 

GILSON ANTUNES DA SILVA
Diretor Acadêmico

 

 

Requisitos atendidos para a aquisição dos itens este ETP.

 

CRISTIANO CARVALHO DE JESUS
Diretor Administrativo

 

 

 

JOHNATHAN DA SILVA BONFIM
Coordenador de Suprimentos e Logística

 

 

 

RAFAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO
Chefe do Setor de Licitações
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