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ESTUDOS PRELIMINARES – FORMAÇÃO DA ATA SRP 

O presente documento visa planejar a realização de contratação de empresa para aquisição de matérias elétricos, que tem como 
objetivo realizar manutenções preventivas e corretivas nas Unidades de Ensino do Município de Altamira e na Sede da Secretaria 
Municipal de Educação. 

1. Dados do Processo: 

Órgão Gerenciador da Ata Fundo Municipal de Educação 

Órgãos participantes  Sem órgãos participantes 

Objeto: 
Contratação de empresa para aquisição de Materiais Elétricos. 

2. Requisitos da Aquisição: 

2.1. Natureza dos serviços: 
O objeto a ser contratado é caracterizado como bens comuns de que trata a Lei nº 10.520/2002, haja vista que os padrões de 
desempenho, qualidade e todas as características gerais e específicas dos produtos são as usuais do mercado e passíveis de 
descrições sucintas, podendo, portanto, ser licitado por meio de Pregão. 
 
2.2. Duração do Contrato/Ata: 
Objeto destina-se a formar Ata de Registro de Preços, para o período de até 12 meses. 
 
2.3. Relevância dos requisitos estipulados: 
Será realizado pesquisa junto a fornecedores do ramo pertinente, sendo utilizado parâmetros e metodologias constante na IN 
SEGES/ME nº 65 de 07 de julho de 2021 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Economia, e demais meios necessários, em busca de salvaguardar os atos deste Administração Municipal 
de Altamira/PA. 
2.4. Estimativa da quantidade: 
Foi realizado levantamento da necessidade do objeto pela Secretaria Municipal de Educação, com base na demanda reportando 
durante o exercício de 2022. 

3. Modalidade SRP ou comum? 

Indicamos SRP por ser a mais viável, devido quantidade está estimada. 

4. OBJETIVO E DEMAIS OBSERVAÇÕES 

4.1. OBJETIVOS PRINCIPAL DO PROCESSO: Manutenção preventiva e corretiva nas Unidades De Ensino do Município de 
Altamira e na Sede da Secretaria Municipal de Educação. 
 
4.2. BENEFÍCIOS: Garantir a continuidade na prestação do Serviço público, bem como manter a segurança dos docentes, 
discentes e servidores do apoio. 

4.3. NECESSIDADE: Manutenção e/ou conservação da estrutura pública traduz-se em melhor imagem da Secretaria, garantindo 

a segurança e a continuidade dos trabalhos. 
 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS: Garantir o bom funcionamento dos trabalhos desenvolvidos nas Unidades Escolares, 

assegurando, em primeiro lugar, a segurança dos alunos e servidores, bem como economia de gastos com energia elétrica 

advindos de má instalações ou desgastes de materais. 

5. Justificativas para o Parcelamento ou não da solução: 

5.1 O processo será repassado para autoridade competente para que possa aprovar o termo de referência e tomar as demais 

medidas cabíveis.  

Foi realizado levantamento com sabe na demanda reportada no ano anterior, com intuito de registrar os itens para futuras 

contratações. Buscaremos contratar através de Pregão empresa que contenha a venda dos produtos licitados. Os itens serão 

requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com a necessidade, através da Ordem de Compra, dando prazo 

razoável para que a empresa possa fazer a entrega no município dentro do prazo estipulado. A empresa vencedora deverá possuir 

transporte adequado para o translado dos produtos até o município de Altamira, em local especificado na ordem de compra. 

Precisamos licitar todos esses produtos, deixar registrado os valores, que no decorrer de 01 ano possamos ir adquirindo de acordo 

com a disponibilidade financeira e necessidade do momento. 



 
 

 

5.2 A contratação para esta compra, objeto deste Termo de Referência, será na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de 

Preço por item e tem amparo legal, integralmente, na Lei Federal 10.520/2002 e Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal nº 

7.892 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

5.3 Este procedimento para Sistema de Registro de Preços – SRP está amparado pelo art. 3º do Decreto nº 7.892/2013 e suas 

alterações. 

5.4 Este procedimento será feito através de Sistema de Registro de Preço pelos motivos expostos abaixo: 

5.4.1 Justifica-se a utilização do Sistema de Registro de Preços em razão da demanda estar em quantidade estimada, podendo 

ocorrer alterações durante o decorrer do ano ou fatos que leve a diminuir ou aumentar a demanda, portanto será utilizado o registro 

de acordo com a necessidade. Outro ponto que merece destaque é o emprego de recursos financeiros somente para o atendimento 

imediato da demanda. Enfatizamos que pelo fato da quantidade licitada está estimada, não significa que iremos adquirir todos os 

produtos licitados, por tanto as empresas estão cientes da situação, por isso será escolhido a modalidade de Registro de preço. 

5.4.2 Dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes: 

• Evolução significativa da atividade de planejamento organizacional, motivando a cooperação entre as mais diversas áreas. 

• Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e entidades podem participar da mesma ARP, 

adquirindo em conjunto produtos ou serviços para o prazo de até 01 (um) ano. É o atendimento ao Princípio da Economicidade. 

• Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de licitações e dos custos operacionais durante o 

exercício financeiro. 

• Otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela Administração. 

• A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os produtos registrados. 

• Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os produtos e serviços registrados, quer seja em suas quantidades parciais ou totais. 

• Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços registrados. 

• O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação. 

• Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados. 

• Atendimento de demandas imprevisíveis.  

• Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da entrega ou fornecimento do bem ou serviço registrado 

ocorrer de forma parcelada. 

8. Responsabilidade da Equipe de Planejamento pela Elaboração e Conteúdo do Documento: 

Declaro, para devidos fins, que o Setor de Planejamento é o responsável pela elaboração do presente documento, através dos 

seus representantes a abaixo assinalado,  

                                                                                    Altamira/PA, 21 de outubro de 2022. 

 

 

 

  

 

    Kátia Mirella da Silva Lopes                                                                      Erik Vinicius Januária De Sousa 

 Secretária Municipal de Educação                                                         Responsável pela formalização da demanda 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo I ao ETP 

MAPA DE RISCO 

1. Dados do Processo: 

Objeto: 

Contratação de empresa para aquisição de Materiais Elétricos. 

2. Fase de Análise: 

  PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

3. Riscos referente a fase de análise escolhida: 

Risco 01: Planejamento deficiente 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano(s): 

O prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as 
necessidades do órgão. 

Sec. Educ. e Coor. 
Compras 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Revisão de quantitativo Sec. Educ. e Coor. 
Compras 

 

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano(s): 

Utilização, por parte da CONTRATADA, de produtos de baixa qualidade, que não atendam adequadamente as 
necessidades que geraram tal aquisição. 
 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto a 
ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. 
 

Sec. Educ. e Coor. 
Compras 

 Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Refazer o Termo de Referência. Sec. Educ. e Coor. 
Compras 

 

Risco 03: Indisponibilidade financeira 

Probabilidade:  x Baixa   Média  Alta 

Impacto:   Baixo X Médio  Alto 

Dano(s): 



 
 

 

A não contratação do objeto licitado, impossibilita na manutenção preventiva e corretiva das Unidades de Ensino e na 
Sede da Secretaria Municipal de Educação.  

 
 
 
Ação(ões) Preventiva(s): 

 
 
 
Responsável: 

Planejamento financeiro para Contratações SEC EDUCAÇÃO 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Reprogramação de Planejamento financeiro SEC. EDUCAÇÃO 
 

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato 

Probabilidade:  X Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo X Médio  Alto 

Dano(s): 

Prejuízo ao atendimento das necessidades da secretaria, com interrupção no fornecimento.  

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa CPL 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Recessão contratual e reinício do processo licitatório CPL 

 

4. Fase de Análise: 

  Gestão/ execução do objeto 

 

5. Riscos referente a fase de análise escolhida: 

 

Risco 01: Atraso no fornecimento 

Probabilidade:   Baixa X Média  Alta 

Impacto:   Baixo X Médio  Alto 

Dano(s): 

Inexecução dos programas, dentro dos prazos definidos, no qual os produtos serão utilizados. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Fiscalizar o contrato sobre prazo de fornecimento. 
Notificação de dias restantes para entrega. 

Fiscal designado 
Setor de Compras 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a 
cumprir a demanda do órgão. 

ASS.JURIDICA 

 

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado 

Probabilidade:  X Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano(s): 

Danos ao erário 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 



 
 

 

Pesquisa de preço com de acordo com a IN SEGES/ME nº 65 de 07 de julho de 2021 da 
Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Economia. 

SETOR DE COTAÇÃO 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Evitar contratações não adequados, em desacordo com o valor máximo estipulado  CPL 

 

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano(s): 

Recusa de fornecimento pela empresa. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Planejamento Financeiro SEC EDUCAÇÃO 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Reservar os recursos com antecedência SEC EDUCAÇÃO 

 

Risco 04: Execução do objeto em desacordo com o Termo de Referência 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano(s): 

Prejuízo ao erário e não atendimento da demanda conforme planejamento. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Fiscalização durante a Execução Fiscal de Contrato 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Sanções e penalidades previstas no Contrato Assessória Jurídica 

 

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: 

Declaro, para devidos fins, que o Setor de Planejamento é o responsável pela elaboração do presente documento, através dos 

seus representantes a abaixo assinalado,  

                                                                                    Altamira/PA, 21 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

    Kátia Mirella da Silva Lopes                                                                      Erik Vinicius Januária De Sousa 

 Secretária Municipal de Educação                                                         Responsável pela formalização da demanda 
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