MODALIDADES DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – É a modalidade de licitação mais utilizada
para realizar as compras e contratações públicas em razão da
transparência e celeridade do processo. A transparência, acessibilidade
para participação e rapidez dos processos, possibilita mais
competitividade entre os fornecedores e com isto, uma redução de
custos nas compras públicas. A modalidade pregão foi criada pela Lei Nº
10.520, de 17 de Julho de 2002 e posteriormente foi regulamentada na
forma eletrônica através do Decreto Nº 5.450, de 31 de Maio de 2005.
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PREGÃO PRESENCIAL - pregão presencial aplica-se em qualquer
modalidade de licitação, podendo substituir Cartas-Convite, Tomada de
Preços e Concorrência na aquisição de bens de uso comum. A disputa é
feita em sessão pública, por meio de propostas escritas e lances verbais.
Esta modalidade que foi regulamentada pelo Decreto Nº 3.555, de 08 de
Agosto de 2000, da mesma forma que no pregão eletrônico, tem como
regra a inversão das fases ou seja, primeiro se abre as propostas
comerciais e depois a documentação, sendo ilegal qualquer fato
contrário a norma.
CARTA CONVITE - A Carta Convite é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pelo órgão
licitante que deverá fixar em local publico cópia do instrumento
convocatório para estender aos demais interessados cadastrados na
correspondente especialidade.
TOMADA DE PREÇOS - Tomada de Preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação". Essa modalidade de licitação é utilizada para as
compras/contratações cujo valor estimado esteja entre o valor mínimo de
R$80.000,01 e o valor máximo de R$650.000,00.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Concorrência é a modalidade mais
ampla de licitação existente, pois permite a participação de qualquer
licitante interessado na realização de obras e serviços e na aquisição de
qualquer tipo de produto. Justamente por permitir a participação de
qualquer licitante interessado é a modalidade que apresenta exigências
mais rígidas para a fase de habilitação. Limites para compras: Obras e
serviços de Engenharia acima de R$ 1.500.000,00. Obras, produtos e
Serviços Comuns acima de R$ 650.000,00.
CONCURSO - Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes do edital. Nesta modalidade não existe a
fase competitiva de disputa por preço, pois o valor a ser pago pela
Administração já está definido previamente no ato convocatório.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - É um procedimento especial de
licitação que se efetiva utilizando-se as modalidades de licitações de
Concorrência Pública e Pregão (eletrônico ou presencial), o qual
seleciona a proposta mais vantajosa com observância fiel do princípio da
isonomia, pois sua compra é projetada para uma futura contratação. A
Administração Pública firma um compromisso por meio de uma ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, onde se precisar de determinado produto
registrado, o Licitante Vencedor estará obrigado ao fornecimento dentro
do prazo de validade da referida ATA. O prazo de validade da Ata de
Registro de Preço não poderá ser superior a um ano, computadas neste
as eventuais prorrogações. Regulamentado pelo Decreto Nº 3.931, de
19 de Setembro de 2001.
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FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO
FASE EXTERNA

FASE INTERNA
- Abertura do processo de compra junto ao protocolo.
- Documentos necessários e obrigatórios
- Documento oficial de abertura do processo de compra com
respectiva justificativa (memorando inicial de solicitação).
- Termo de Referência - Descrição minuciosa do objeto a ser
adquirido.
DAF
- Análise da conveniência do processo para procedimentos
subsequentes.

CPL
- Publicação da licitação nos sites (Comprasnet, IOEPA,
Compras para e Jornal de grande circulação conforme o valor).
- Realização da Licitação.
- Adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
PROJUR
- Análise Jurídica dos procedimentos da Fase Externa.
PRESIDÊNCIA
- Homologação do Procedimento Licitatório.

GERAD/GMAP
- Pesquisa de Preços pelo Sistema SIMAS e Cotação de preço
de Mercado (mínimo três cotações).

CPL
- Publicação da Homologação.

DAF
- Análise dos custo da Licitação.

DAF
- Análise do Procedimento.

NUPLAN
- Dotação orçamentária (disponibilidade de recursos na rúbrica).

GCON
- Assinatura do Contrato e Publicação.

GEO
- Contenção orçamentária.

GERAD/GMAP
- Elaboração de PRD
(Pedido de Realização de Despesa para empenho).

CPL
- Elaboração da minuta de edital.
PROJUR
- Análise Jurídica dos procedimentos da Fase Interna.
PRESIDÊNCIA
- Autorização de Abertura de Licitação.
CPL
- Para publicação do Edital de Licitação.

1- OBJETO
Descrever, de forma sucinta, precisa e clara, o que se pretende
contratar ou adquirir.

(após a publicação)

(antes da publicação)

CCI
- Análise Geral do Processo.

TERMO DE REFERÊNCIA

GFIN
- Realizar o empenho.
CCI
- Análise Geral do Processo.
DAF
- Análise do Procedimento.
GFIN/GEF
- Liquidação e Pagamento.
CCI
- Análise da Notas Fiscais.

TERMO DE REFERÊNCIA
O Termo de Referência deve conter todos os elementos
capazes de definir o objeto, de forma clara, concisa e
objetiva, bem como com nível de precisão adequado para
caracterizar o bem ou serviço. Ao lado segue modelo de
termo de referência para aquisição de bens
permanentes, materiais de consumo ou contratação de
serviços, adotado pela FASEPA.

2- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
Registrar a necessidade da aquisição de bens (material, permanente)
ou da prestação do serviço (por que contratar?), devidamente
fundamentada, objetivando subsidiar a aprovação do Termo de
Referência, pela autoridade competente, devendo descrever todos os
argumentos que indiquem a necessidade da contratação, o que se
espera com a contratação, quantificando/qualificando os ganhos e o
que pode ocorrer se não houver a contratação.
3- ESPECIFICAÇÕES DOS BENS OU SERVIÇOS
Indicar todos os requisitos desejados para o material ou serviço,
com suas descrições detalhadas, incluindo suas características
básicas como:
UNIDADE: Informação da unidade do material ou serviço (Ex.
frasco, caixa, litro, unidade, par, fardo, pacote etc.)
QUANTIDADE: Prever a quantidade do(s) material(is) ou serviços
a serem contratados.
4- PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO OU ENTREGA
Indicar o prazo, local e horário de entrega do material ou da realização
dos serviços.
5- PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA (se necessário)
Indicar as condições e prazos de garantia dos serviços ou do
fornecimento de bens (permanente ou consumo).
6- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Indicar as obrigações do Órgão Contratante a serem consignadas no
contrato.
7- OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Indicar as obrigações do Contratado a serem consignadas no
contrato.
8- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (se necessário)
Indicar a qualificação técnica mínima a ser exigida, limitada ao artigo
30 da lei 8.666/93.
9- PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Indicar o prazo e condições de pagamento dos serviços ou do
fornecimento dos bens (permanente ou consumo).
10- PENALIDADES
Sugestões ou ressalvas às sanções usualmente propostas se for o
caso.
11- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
Informar qual servidor será designado para acompanhamento e a
fiscalização do contrato.
12- ENDEREÇO DA CONTRATANTE
Deve constar endereço da Sede Administrativa da FASEPA.
Assinatura (Responsável pela elaboração do Termo)
Nome/Função/Cargo

