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ID (PAC):

O presente objeto não está previsto no Plano Anual de Contratações,
todavia o teste de condicionamento físico está contemplado entre as ações do
Programa Anual de Reciclagem de Segurança (Resolução CJF nº 704/2021), que
ocorre anualmente e possui caráter obrigatório para fins de manutenção do
recebimento da Gratificação de Atividade de Segurança.
A. Descrição sucinta do objeto

Fornecimento do gênero alimentício (lanche) com a finalidade de
atender necessidade em ação integrante do Programa de Reciclagem Anual dos
Agentes da Polícia Judicial - Teste de Aptidão Física (TAF).
B. Justificativa expressa para a contratação
A contratação é necessária para/porque (expor a finalidade e os motivos da
necessidade da contratação)

A contratação é necessária para viabilizar o regular andamento das
atividades de teste de condicionamento físico do Programa de Reciclagem Anual
dos Agentes da Polícia Judicial desta região.
A não contratação implicará (expor as consequências advindas da não contratação)

A não contratação implicará prejuízo ao bem-estar dos participantes
e ao desenvolvimento das atividades.
C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais

Conforme a Lei nº 11416/2006, a participação do servidor em
programa de reciclagem anual é obrigatória para manutenção do recebimento da
Gratificação de Atividade de Segurança. O teste de condicionamento físico está
contemplado entre as ações do programa (Resolução CJF nº 704/2021).
D. Proposta de solução
     D.2. Estimativa de preços das alternativas de solução

Não se aplica.
     D.4. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

A solução não pode ser parcelada por ser tecnicamente inviável.
E. Requisitos da solução escolhida
     E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e análise das contratações anteriores)
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A aquisição de lanche para demanda em testes de aptidão física era
comumente realizada. As contratações anteriores datam de dois anos atrás,
devido à pandemia da COVID-19, e eram relacionadas a demanda continuada,
cujas quantidades não se assemelham a presente demanda e, portanto, não
poderão ser utilizadas como comparação.

Em relação ao requisito de qualidade, o produto a ser adquirido pela
Justiça Federal deverá ter os padrões estabelecidos pelos órgãos de controle e
vigilância sanitária.

Os quantitativos presentes foram calculados considerando 2
lanches/dia que serão fornecidos a 68 agentes de segurança. Os lanches serão
distribuídos em dois turnos (manhã e tarde) no dia 10/10/2022. Os valores foram
considerados com base nos índices de referência utilizados para aquisições em
outros treinamentos promovidos por este órgão.
     E.2. Critérios de sustentabilidade

Os itens pretendidos são sustentáveis? Indicar a resposta expressamente
para cada item (SIM ou NÃO).
Em caso de resposta afirmativa para um ou mais itens: indicar os critérios de
sustentabilidade adotados para cada item.
Em caso de resposta negativa para um ou mais itens: justificar o afastamento dos
critérios de sustentabilidade para cada item.

Devem-se cumprir os objetivos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, que dá prioridade nos bens, serviços e obras que considerem critérios
compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis.
     E.3. Critérios de acessibilidade

Não se aplica.
     E.4. Demonstração de que o mercado atende aos requisitos mínimos

Itens Requisitos
mínimos

- Fabricante 1
- Modelo
- Critérios de
sustentabilidade
e/ou
acessibilidade
- Fontes de
consulta (link
SEI)

- Fabricante 2
- Modelo
- Critérios de
sustentabilidade
e/ou
acessibilidade
- Fontes de
consulta (link
SEI)

- Fabricante...
- Modelo
- Critérios de
sustentabilidade
e/ou
acessibilidade
- Fontes de
consulta (link
SEI)

Justificativa
Caso alguma
especificação
(requisitos
mínimos) deva
ser mantida,
ainda que não
atendida por
pelo menos
três dos
fabricantes
listados.

      
      
      

 
F. Descrição da solução como um todo
     F.2. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Contratação interdependente: serviço de entrega da encomenda. O
serviço de entrega é pré-requisito necessário para que a contratação da demanda
principal seja bem-sucedida, uma vez que garante o fornecimento do lanche em
bom estado de conservação para consumo. A contratação interdependente será
realizada neste mesmo processo SEI.

Não há contratação correlata.

     F.4. Descrição integral da solução
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- Levantar lista de fornecedores;
- Requerer orçamento a diferentes empresas;
- Contratar aquisição do lanche e serviço de entrega.

G. Declaração de viabilidade

Com base nas informações levantadas, declaramos que a solução
apresentada é viável de prosseguir e ser concretizada, pois a necessidade
apontada é adequadamente justificada, está alinhada com os objetivos da Seção
Judiciária de Minas Gerais. A análise do mercado demonstra haver diversas
empresas aptas a fornecer o produto demandado.
H. Nome e assinatura dos responsáveis pela elaboração e pela revisão, supervisão
e controle de qualidade do ETP
Responsável pela elaboração: (servidor da unidade requisitante)
Sandra Maria Santos Oliveira - Mg 139803 
Responsável pela revisão, supervisão e controle de qualidade: (diretor)
Rachel Mello e Vargas - Mg 1010382

 

Documento assinado eletronicamente por Sandra Maria Santos Oliveira,
Técnico Judiciário, em 08/09/2022, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rachel Mello e Vargas,
Supervisor(a) de Seção, em 08/09/2022, às 13:56, conforme art. 1º,§ 2º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Renata Lucia Pimenta, Diretor(a) de
Secretaria em exercicio, em 08/09/2022, às 14:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0001402 e o código CRC A5527827.
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