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1 OBJETIVO 

Definir os procedimentos para a contratação de bens, materiais e serviços e a gestão dos 

contratos do TJAC. 

2 DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 

� Resolução do Tribunal Pleno Administrativo no 166/2012; e 

� NBR ISO 9001:2008. 

1 ORIENTAÇÕES GERAIS 

� Para efeitos deste manual, o termo processo de contratação, ou simplesmente 

contratação, abrange as atividades de contratação de obras e serviços de quaisquer 

naturezas e compras de materiais de consumo e permanentes; 

� No interesse da indispensável celeridade do processo, é esperado que: 

o a tramitação de cada etapa do processo tenha ampla publicidade; 

o o usuário que faz uma solicitação acompanhe todo o trâmite, agindo sempre que 

observar demora incompatível com o esperado; e 

o o responsável por cada etapa do processo implemente procedimentos, controles e 

indicadores para a melhoria de sua participação no processo de contratação. 

2 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, SERVIÇOS E OBRAS 

� Unidade organizacional solicitante preenche o formulário “Solicitação de Aquisição” 

(FOR-DILOG-001-01) com a especificação detalhada do material ou serviço, e 
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encaminha para a Gerência de Contratação. A tabela abaixo detalha as unidades 

organizacionais e os tipos de aquisições que podem ser solicitados por cada unidade: 

 

Solicitante  Aquisições  

Gerência de Bens e 
Materiais Material permanente* e de consumo. 

Gerência de Instalações Serviços de limpeza, manutenção de equipamentos, manutenção de prédios, 
veículos, jardinagem, telefonia. 

Diretoria de Tecnologia da 
Informação Sistemas, aplicativos e programas, treinamentos. 

Assessoria Militar Serviços de vigilância. 

Gestão de Pessoas Contratação de cursos de capacitação, seminários, palestras e outros. 

Diretoria de Gestão 
Estratégica Serviços de Consultoria especializada. 

Diretoria de Informação 
Institucional Materiais gráficos, aquisição de livros, assinaturas de jornais, revistas e periódicos. 

Presidência Serviços de passagens aéreas, serviços relacionados ao cerimonial. 
*incluindo equipamentos de informática que são especificados com apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação, como unidade 
especialista. 
 

2.1 Materiais, serviços e obras cadastradas em atas de registro de preço 

3 É função da Gerência de Contratação: 

� Verificar a existência de material ou serviço em ata de registro de preço em vigor; 

� Em caso de inexistência de ata de registro de preço (ARP) no TJAC, aquisição de 

poucos itens, ou urgência do pedido (aqueles cuja falta possa vir a inviabilizar o 

desenvolvimento das atividades administrativas ou jurisdicionais), verificar a existência 

de ata de registro de preços em outros órgãos para formalização da adesão. Neste 

caso, a Gerência de Contratação toma as seguintes providências: 

o Registra e autua a documentação em processo; 

o Realiza coleta de preços; 
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o Faz a publicação de aviso de adesão (MOD-DILOG-001-08) para a aquisição 

ou contratação pretendida, com prazo de 5 dias úteis; 

o Não se obtendo êxito no Aviso, publica-se despacho de que não acudiram 

interessadas ao Aviso e busca-se uma Ata de Registro de Preços, para solicitar 

carona; 

o Solicita, por ofício ao órgão detentor do registro de preço, a adesão à ata 

(carona). No ofício devem ser solicitados os seguintes documentos: o edital de 

licitação, a ata de registro de preço, o termo de homologação e a publicação do 

extrato da ata; 

o Consulta o fornecedor do bem/serviço interessado quanto ao interesse no 

fornecimento, nas condições da ARP, para entrega no TJ. Informar prazo para 

resposta e requerer os documentos de regularidade da empresa (Contrato 

Social, Documentos do(s) sócio(s), Certidões de regularidade com o INSS, 

FGTS, CNDT, Fazenda Estadual e Federal), caso esta aceite realizar o 

fornecimento do bem/serviço; 

o GECON junta a documentação aos autos e remete à Assessoria Jurídica para 

averiguar e emitir parecer; 

o Caso a despesa seja igual ou inferior a R$ 150.000,00, a ASSEJ devolve o 

processo à GECON para autorizar a aquisição; e 

o Caso a despesa seja superior a R$ 150.000,00, o processo é submetido à 

Presidência para autorização. 

� No caso de existência de ata de registro de preço, observa o saldo registrado no 

formulário “Controle de Saldo de Ata de Registro de Preço” (FOR-DILOG-001-02), 

abre o pedido de compra no Sistema ERP e encaminha para a Diretoria Financeira, 

informando nos autos: “Autorizo o ordenamento da despesa e a deflagração do 

certame desde que haja disponibilidade financeira”; 
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� Diretoria Financeira verifica no Sistema ERP a disponibilidade financeira, classificando 

a despesa (empresa, valor e elemento de despesa); 

� Diretoria Financeira emite (duas vias) e assina a Autorização de Empenho e a Nota de 

Empenho no Sistema ERP; 

� Encaminha para a Gerência de Contratação os autos do processo com a Autorização 

de Empenho e Nota de Empenho (na contracapa); 

� Gerência de Contratação encaminha a Nota de Empenho para o fornecedor para 

assinatura; 

� Registra na planilha “Controle de Entrega” (FOR-DILOG-001-03) o número da 

autorização ou nota de empenho, o nome e o CNPJ do fornecedor, data do 

recebimento da nota de empenho pelo fornecedor, data-limite para entrega, número 

do pedido de dilação, e situação do pedido (Deferido, Indeferido e Prazo Concedido). 

O pedido de dilação é processado pela Gerência de Contratação que consulta o 

solicitante, por meio do formulário “Pedido de Dilação de Prazo” (FOR-DILOG-001-04) 

para autorização; e 

� Encaminha por e-mail a Autorização de Empenho ou a Nota de Empenho para a 

Gerência de Bens e Materiais e a Diretoria Regional responsável pelo recebimento do 

material. 

3.1 Material, serviço ou obra não cadastrada em ata de registro de preço 

� A Gerência de Contratação, com base no valor estimado informado na solicitação de 

contratação, na quantidade solicitada e na existência de compras já realizadas com o 

mesmo objeto ou objeto similar, define a modalidade de compra seguindo os critérios: 

 

Tipo Enquadramento Valor limite (R$) Modalidade 

Obras/Serviços 
de Engenharia 

Art. 24 - Inciso I R$ 15.000,00 Dispensa de licitação 

Art. 23 - Inciso I - Alínea a R$ 150.000,00 Convite 

Art. 23 - Inciso I - Alínea b R$ 1.500.000,00 Tomada de Preços 
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Tipo Enquadramento Valor limite (R$) Modalidade 

 Art. 23 - Inciso I - Alínea c - Concorrência 

Materiais e outros 
serviços 

Art. 24 - Inciso II R$ 8.000,00 Dispensa de licitação 

 Art. 23 - Inciso I - Alínea a R$ 80.000,00 Convite 

 Art. 23 - Inciso I - Alínea b R$ 650.000,00 Tomada de Preços 

 Art. 23 - Inciso I - Alínea c - Concorrência 

 
� Utiliza as informações registradas no formulário “Solicitação de Aquisição” (FOR-

DILOG-001-01) e elabora o documento de referência de acordo com os modelos 

existentes elaborados pela Assessoria Jurídica: 

o O termo “Documento de Referência” é aplicado genericamente para referir-se 

ao instrumento que expressa o conjunto de elementos necessários e suficientes 

para a definição do objeto, conforme os regramentos da legislação, 

considerando o tipo de objeto e a forma de contratação, de acordo com o 

definido a seguir: 

Documento de Referência  Finalidade  

Pedido de Compra Próprio para as compras de materiais de fornecimento regular e/ou de baixa 
complexidade, ou serviços, em que não haja exigência de procedimento licitatório. 

Termo de referência 

Específico para instrução de licitação, definida para a aquisição de bens e 
serviços. 
Pode aplicar-se a materiais ou serviços, mesmo que contratados com dispensa de 
procedimento licitatório, nos casos em que sua complexidade justifique maior rigor 
que a especificação técnica. 

Projeto básico Especialmente exigido para a contratação de obras. 

 
o Na elaboração do documento de referência, a Gerência da Contratação 

(GECON) pode encaminhar o documento de referência para a unidade 

responsável, ou especialista, para complementação do documento com outras 

especificações técnicas. 

� Nos casos de licitação, elabora a minuta de contrato de acordo com as especificações 

técnicas e os modelos elaborados pela Assessoria Jurídica: 
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o Algumas compras realizadas por dispensa de licitação podem requerer a 

elaboração de contratos. Nesses casos, a GECON deve igualmente elaborar as 

minutas de contratos utilizando os modelos previamente elaborados pela 

Assessoria Jurídica. 

� Elabora a Guia de Fiscalização do Contrato (GFC) (FOR-DILOG-001-05); 

� Acessa o Sistema ERP, abre o pedido de compra, cadastra o material, serviço ou obra 

de acordo com a classificação do sistema e insere as especificações: 

o Caso o objeto a ser adquirido não esteja cadastrado, classifica-o de acordo com 

os manuais do STN, insere as especificações e envia correio eletrônico para a 

Gerência de Contabilidade. 

� Inicia a coleta de preços; 

� Busca o máximo de fornecedores do produto ou serviço e encaminha para cada um o 

formulário “Cotação de Preços” (FOR-DILOG-001-06) ou pesquisa de preços nos 

sítios de compras: 

o A Gerência de Contratação poderá solicitar a realização de cotações de preços 

pelas Diretorias Regionais encaminhando o formulário “Cotação de Preços” 

(FOR-DILOG-001-06) por correio eletrônico. 

� Não sendo possível a localização de 3 (três) fornecedores, registra as cotações 

disponíveis e justifica a impossibilidade da coleta das demais cotações no processo 

administrativo; 

� Registra na planilha “Cadastro de Fornecedores” o nome, a razão social, os dados 

bancários e as atividades desenvolvidas pelo fornecedor; 

� Registra no Sistema ERP os resultados de preços informados pelos fornecedores; 

� Avalia a regularidade dos preços e identifica a melhor proposta entre o menor preço 

item a item ou menor preço global e imprime o Mapa de Preços: 
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o no caso de compra por licitação, identifica o menor preço item a item e média 

de preço. 

� Anexa as cotações coletadas e o Mapa de Preços aos autos, e toma as seguintes 

providências: 

Modalidade  Aquisição  Providência  

Dispensa / 
Inexigibilidade 

de licitação 

Material, 
Serviço e Obras 

• A Gerência de Contratação emite decisão fundamentada e despacha nos 
autos informando: “Autorizo o ordenamento da despesa desde que haja 
disponibilidade orçamentária”; 

• Encaminha os autos para a Diretoria Financeira para verificação da 
disponibilidade orçamentária: 

o No caso de dispensa de licitação em que a Gerência de 
Contratação vislumbrou a necessidade de contrato, os autos são 
encaminhados para a Assessoria Jurídica para parecer jurídico 
sobre o contrato. A Assessoria Jurídica, após a elaboração do 
parecer, encaminha os autos para a Diretoria Financeira. 

• Diretoria Financeira verifica no Sistema ERP a disponibilidade 
orçamentária, classifica a despesa (empresa, valor e elemento de 
despesa) e toma as seguintes providências: 

o Emite (duas vias) e assina a Autorização de Empenho e a Nota de 
Empenho no Sistema ERP; e 

o Encaminha para a Gerência de Contratação os autos do processo 
com a Autorização de Empenho e Nota de Empenho (na 
contracapa). 

Ata de 
Registro de 

Preço e 
Licitação 

para 
aquisição de 

bens ou 
serviços 

Material 

• Gerência de Contratação despacha nos autos informando: “Autorizo o 
ordenamento da despesa e a deflagração do processo licitatório desde que 
haja disponibilidade orçamentária”; 

• Encaminha os autos para a Assessoria Jurídica para parecer jurídico sobre 
o contrato; 

• A Assessoria Jurídica, após a elaboração do parecer, encaminha os autos 
para a Diretoria Financeira; e 

• A Diretoria Financeira verifica no Sistema ERP a disponibilidade 
orçamentária, classifica a despesa (empresa, valor e elemento de 
despesa) e encaminha processo para Comissão Permanente de Licitação. 

Serviços 
continuados, 

com exceção de 
serviços de TI 

acima de 
R$500.000,00, 

e demais 
serviços, até o 
valor limite de 
R$500.000,00 

• A Gerência de Contratação despacha nos autos informando: “Autorizo o 
ordenamento da despesa e a deflagração do processo licitatório desde que 
haja disponibilidade orçamentária”;  

• A Gerência de Contratação encaminha os autos para a Assessoria Jurídica 
para parecer jurídico sobre o contrato; 

• A Assessoria Jurídica, após a elaboração do parecer, encaminha os autos 
para a Diretoria Financeira; e 

• A Diretoria Financeira verifica no Sistema ERP a disponibilidade 
orçamentária, classifica a despesa (empresa, valor e elemento de 
despesa) e encaminha processo para Comissão Permanente de Licitação. 
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Modalidade  Aquisição  Providência  

Serviço 
continuados de 

TI acima de 
R$500.000,00 e 

demais 
serviços, acima 
do valor limite 

de 
R$500.000,00 

• Gerência de Contratação encaminha os autos para a Presidência para 
ordenamento da despesa; 

• Presidência encaminha os autos à Diretoria Financeira para verificação da 
disponibilidade orçamentária; e 

• A Diretoria Financeira verifica no Sistema ERP a disponibilidade 
orçamentária, classifica a despesa (empresa, valor e elemento de 
despesa) e encaminha processo para Comissão Permanente de Licitação. 

Obras de 
manutenção, 
reforma ou 
ampliação 
(até o valor 
limite de R$ 
500.000,00) 

• A Gerência de Contratação despacha nos autos informando: “Autorizo o 
ordenamento da despesa e a deflagração do processo licitatório desde que 
haja disponibilidade orçamentária”; 

• A Gerência de Contratação encaminha os autos para a Assessoria Jurídica 
para parecer jurídico sobre o contrato; 

• A Assessoria Jurídica, após a elaboração do parecer, encaminha os autos 
para a Diretoria Financeira; e 

• A Diretoria Financeira verifica no Sistema ERP a disponibilidade 
orçamentária, classifica a despesa (empresa, valor e elemento de 
despesa) e encaminha processo para Comissão Permanente de Licitação. 

Obras de 
manutenção, 
reforma ou 
ampliação, 

acima do valor 
limite de 

R$500.000,00, 
e novas 

construções 

• A Gerência de Contratação encaminha os autos para a Presidência para 
ordenamento da despesa; 

• A presidência encaminha os autos para a Diretoria Financeira para 
verificação da disponibilidade orçamentária; e 

• A Diretoria Financeira verifica no Sistema ERP a disponibilidade 
orçamentária, classifica a despesa (empresa, valor e elemento de 
despesa) e encaminha processo para Comissão Permanente de Licitação. 

3 REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

3.2 Abertura do processo 

� Integrante da Comissão de Licitação registra o recebimento do processo no sistema 

SAJ e realiza a condução do processo de acordo com a modalidade de licitação 

definida na instrução inicial, fazendo seu encaminhamento da seguinte forma: 

o Ao pregoeiro, nos casos de pregão presencial ou eletrônico; e  

o Ao presidente da Comissão nos demais casos.  

� Em qualquer caso, o processo deve ser instruído com elaboração do Edital; 
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� Insere os dados do processo no documento proposto, gerando a minuta do Edital e 

seus anexos, bem como o Aviso de Licitação (FOR-DILOG-001-07); 

� Apresenta a minuta do documento ao presidente da Comissão ou ao pregoeiro, 

conforme o caso. Cada um, em sua área de competência, aprova ou solicita 

adequação do documento; 

� Junta o conjunto de documentos ao processo administrativo de contratação: 

o Edital e Anexos; 

o Termo de Referência; 

o Minuta do Contrato; 

o Ata de Registro de Preços (MOD-DILOG-001-01); 

o Declarações (MOD-DILOG-001-02 a 06); e 

o Atestado de capacidade técnica (MOD-DILOG-001-07). 

� O presidente da Comissão de Licitação ou o pregoeiro agenda o certame, respeitando 

os prazos legais para cada modalidade;  

� O servidor da Comissão de Licitação providencia a publicação do Aviso de Licitação 

no Diário da Justiça, Diário Oficial do Estado, jornal de grande circulação e 

disponibiliza o Edital com anexos, aviso de licitação e Recibo de Retirada do Edital 

(FOR-DILOG-001-08), no site www.tjac.jus.br/cpl/, respeitando os prazos a seguir: 

Modalidade  Prazo de Divulgação do Ato Convocatório  

Pregão Presencial ou Eletrônico • oito dias úteis. 

Carta Convite • cinco dias úteis. 

Tomada de Preços 
• trinta dias: na hipótese de licitação do tipo melhor técnica ou técnica e 

preço; e 

• quinze dias: para os demais casos. 

Concorrência 

• quarenta e cinco dias: quando a licitação for do tipo melhor técnica ou 
técnica e preço, ou o contrato a ser celebrado contemplar o regime de 
empreitada integral; e 

• trinta dias: para os demais casos. 

�  
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� Os prazos de divulgação são contados da data da última publicação do aviso com o 

resumo dos editais ou da expedição do convite;  

� Junta aos autos cópia da publicação e Portaria de Nomeação da Comissão de 

Licitação ou do Pregão, conforme o caso; 

� Aguarda o decurso do prazo, analisando e julgando os pedidos de esclarecimentos ou 

impugnações do Edital recebidos durante o prazo de publicação (até 2 dois dias antes 

da abertura da licitação), no limite de sua competência; 

� Nos casos em que a licitação não ocorrer na sede administrativa do TJAC, a 

Comissão de Licitação comunica à Diretoria Regional competente para que sejam 

tomadas as providências necessárias quanto ao local para a sua realização e 

deslocamento da equipe da CPL; 

� Na data e hora marcadas, inicia o certame, de acordo com a modalidade expressa no 

Edital, conforme definido abaixo: 

Modalidade  Providência  

Pregão Presencial 

• Realiza o credenciamento conforme Edital; 

• Abertura das propostas das empresas; 

• Lances; 

• Definição da ordem de classificação dos participantes; 

• Promove a abertura de envelope de habilitação da empresa classificada em, 
1º lugar, estando de acordo com o Edital é declarada vencedora. Caso 
contrário, convoca o 2º colocado e assim sucessivamente; e 

• Após a classificação, não havendo manifestação de intenção de recurso, 
colhe as assinaturas da ata da Sessão. 

Pregão Eletrônico 

• Acessa o site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br para retirada das 
propostas; 

• Realiza a análise das propostas, conforme o Edital; 

• Quando há necessidade de análise técnica das especificações apresentadas 
as propostas são enviadas às áreas competentes; 

• É realizada a classificação e desclassificação, via sistema, mencionando os 
motivos da desclassificação; 

• Lance, conforme data prevista no aviso de licitação;  

• Aguarda o prazo de 2 (duas) horas, para envio por e-mail ou fax da 
documentação de habilitação da empresa classificada como vencedora; e 48 
horas para o envio da documentação original; 

• Estando a documentação de habilitação em conformidade com o edital, a 
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Modalidade  Providência  

empresa é declarada vencedora do certame. E o sistema promove 
imediatamente a abertura do prazo de recursal de 24 horas. Expirado o prazo 
sem manifestação, o pregoeiro adjudica o objeto no sistema; e 

• A homologação no sistema, havendo ou não recurso, é feita pela autoridade 
superior,(o pregoeiro apenas adjudica).  

Carta Convite 

• Com antecedência de 5 dias úteis, são enviados os convites para o maior 
número possível de empresas locais; 

• Faz-se o credenciamento das empresas no certame; 

• Promove a abertura e conferência da documentação de habilitação; 

• Não havendo manifestação de recurso, na fase seguinte, analisam-se as 
propostas de preços das empresas habilitadas; 

• Declara a empresa vencedora; e 

• Não havendo manifestação de recurso, o presidente da Comissão adjudica o 
objeto, passando à assinatura da ata da sessão. 

Tomada de Preços 

• As empresas interessadas em participar têm que estar cadastradas no 
Cadastro de Fornecedores do TJ ou, caso não tenham cadastro, devem 
observar o prazo de emissão da documentação que deverá ser de até três 
dias úteis antes da data de abertura do certame;  

• Faz-se o credenciamento das empresas interessadas no certame; 

• Verifica a documentação de habilitação de todos os participantes;  

• Declaradas as empresas habilitadas, pergunta-se acerca da intenção de 
manifestação de recurso, pois tem efeito suspensivo; 

• Sem manifestação de recurso, promove-se a abertura das propostas de 
preços; 

• Analisa-se o cumprimento do edital e classifica as propostas vencedoras; e 

• Não havendo manifestação de recurso, colhe as assinaturas da ata da 
sessão. 

Concorrência 

• Faz-se o credenciamento das empresas; 
• Verifica-se a documentação de habilitação, em conformidade ao edital;  

• Relacionadas as empresas habilitadas, inexistindo manifestação de recurso 
das demais, cujo efeito é suspensivo, passa-se à fase seguinte, promovendo-
se a abertura das propostas de preços; 

• Analisa-se e classifica as propostas vencedoras; e 

• Não havendo manifestação de recurso, adjudica e colhe as assinaturas da ata 
da sessão. 

 

� Na modalidade convite, inexistindo mínimo de três propostas válidas, o procedimento 

deverá ser repetido; 

� Nas modalidades Convite, Tomada de Preços e Concorrência, ausente alguma 

empresa que tenha apresentado os envelopes proposta e habilitação, ou tenha seu 
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credenciamento rejeitado, permanece, porém, sem direito à voz e, vindo a ser 

inabilitada, a Comissão é obrigada a abrir prazo recursal; 

� Concluído o certame, não havendo intenção manifesta de recurso, o pregoeiro ou 

presidente da Comissão adjudica o objeto e elabora a minuta do termo de 

homologação; 

� Em havendo intenção manifesta de recurso, a Comissão aguarda o prazo legal, 

conforme a modalidade, para a apresentação das razões e contrarrazões por parte 

dos licitantes: 

Modalidade  Prazo  

Pregão Presencial 3 (três) dias úteis 

Pregão Eletrônico 3 (três) dias úteis 

Carta Convite 5 (cinco) dias úteis 

Tomada de Preços 5 (cinco) dias úteis 

Concorrência 5 (cinco) dias úteis 

 
� Os processos com recursos são analisados e decididos pelo presidente da CPL ou 

pregoeiro, conforme o caso. Se reconsiderar a decisão que motivou o recurso, o 

processo permanece na CPL, retornando à fase anterior, dando ciência aos licitantes 

e prosseguindo a sessão. Se mantida a decisão de desclassificação ou inabilitação, o 

processo segue para decisão do Presidente do TJAC; 

� Não sendo impetrado nenhum recurso no prazo legal, a licitação é homologada e 

adjudicado o objeto ao licitante, publica-se a homologação da licitação no Diário da 

Justiça: 

o No caso de registro de preço, toma as seguintes providências: 

� Elabora o Termo de Homologação (FOR-DILOG-001-09) e a Ata do 

Registro de Preços (MOD-DILOG-001-01); 

� Encaminha a Ata de Registro de Preço ao fornecedor para assinatura; 
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� Publica o Termo de Homologação e a Ata de Registro de Preços no 

Diário da Justiça Eletrônico (DJE), juntando cópia nos autos; e 

� Publica a Ata de Registro de Preços no site do TJAC. 

o No caso de Carta Convite: 

� Elabora o Termo de Homologação e o Contrato e o Extrato do Contrato; 

� Encaminha o Contrato para assinatura; 

� Publica o Termo de Homologação e Extrato do Contrato no Diário da 

Justiça Eletrônico (DJE); e 

� Junta cópias da publicação nos autos. 

� Encaminha o processo para a Gerência de Contratação para gestão e contratação do 

objeto contratado. 

3.3 Formalização do contrato ou da ata de registro de p reço 

� Após a conclusão do processo licitatório (homologação, assinatura das atas, 

publicação do termo de homologação, assinatura do contrato e publicação do extrato 

do contrato), os autos do processo retornam à Gerência de Contratação para gestão, 

fiscalização e controle da execução do contrato e saldos de atas de registro de preço; 

� Gerência de Contratação encaminha a cópia do contrato com a Guia de Fiscalização 

do Contrato (GFC) (FOR-DILOG-001-05) e o formulário “Termo de Ocorrência em 

Execução de Contrato” (FOR-DILOG-001-10) ao fiscal designado: 

o Caso seja necessário para a fiscalização do contrato, a Gerência de 

Contratação encaminha também outros documentos nos quais são definidas as 

especificações, preços unitários, garantias, marca/modelo, prazo de 

entrega/execução etc. 

� Registra o contrato em planilha “Contratos em Vigor” (FOR-DILOG-001-11) para a 

gestão contratual e controle de indicadores de desempenho. 
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4 EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 

� Em todos os contratos deve ser designado, por meio de Portaria da Gerência de 

Fiscalização, um fiscal para realizar a fiscalização da execução do objeto do contrato; 

� A fiscalização da execução do contrato não pode ser realizada por servidor que: 

o Esteja respondendo a inquérito administrativo ou que seja declarado em alcance; 

o Seja responsável por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal 

de Contas da União, por Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de 

Município;  

o Tenha sido punido, sem possibilidade de recurso na esfera administrativa, em 

processo administrativo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de 

qualquer esfera de governo;  

o Tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material adquirido; e 

o Tenha sido condenado em processo criminal, por prática de crimes contra a 

Administração Pública, capitulados no Título XI, Capítulo I, do Código Penal 

Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei º 8.429, de 02 de 

junho de 1992. 

� As atribuições do fiscal do contrato são as seguintes: 

o Conhecer as condições contratuais, prazos de execução e de entrega, 

cronogramas, sanções, obrigações das partes, casos de rescisão, aditamento e 

demais condições avençadas; 

o Fazer cumprir fielmente as cláusulas contratuais firmadas, de forma que a 

execução, tanto na prestação de serviços quanto no fornecimento de material e na 

execução de obras, atenda plenamente as especificações, prazos, valores, 

condições da proposta e demais condições avençadas; 

o Acompanhar e controlar os prazos constantes no contrato, concernentes à entrega 

de bens, execução de serviços, medições legais, assim como a autorização de 
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desembolsos financeiros, se for o caso, oferecendo alerta ao fornecedor quanto 

aos limites temporais do contrato; 

o Verificar a qualidade dos materiais e/ou serviços entregues, podendo exigir sua 

substituição ou refazimento quando não atenderem aos termos do que foi 

contratado; 

o Atestar a regularidade dos serviços prestados e/ou dos produtos entregues pelo 

fornecedor, para fins de liquidação de parte ou da totalidade de obrigação 

financeira assumida pelo Tribunal de Justiça do Estado, anexando no expediente 

de fiscalização cópia da nota fiscal de cobrança enviada para pagamento. 

� Fiscal do contrato recebe os instrumentos de fiscalização mantendo-o sob sua guarda 

até o encerramento do contrato; 

� Contratado realiza a entrega do objeto contratado; 

� Fiscal registra as informações de execução do contrato na Guia de Fiscalização do 

Contrato (GFC) (FOR-DILOG-001-05): 

o Em casos de descumprimento do contrato, ou o objeto que não atenda 

satisfatoriamente às necessidades da Administração, o fiscal registra no formulário 

“Termo de Ocorrência de Execução de Contrato” (FOR-DILOG-001-12) as 

ocorrências e encaminha por correio eletrônico à Gerência de Contratação. 

� A Assessoria do Controle Interno (ASCOI) pode solicitar a qualquer momento os 

registros do processo para análise. 

5 GESTÃO DOS CONTRATOS VIGENTES 

4 É de responsabilidade da Gerência de Contratação: 
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� Registrar as informações dos contratos formalizados na planilha “Contratos em Vigor” 

(FOR-DILOG-001-11), para acompanhamento da vigência e regularidade do 

instrumento: 

o As planilhas são classificadas por tipo de contrato (obra de engenharia, serviço 

continuado etc.), por local de execução (comarca, fórum etc.) e por período de 

vigência (1 ano, 6 meses etc.). 

� Acompanhar a regularidade do contrato durante sua vigência, iniciando os 

procedimentos apuratórios sempre que o fiscal relatar ocorrências no formulário “Termo 

de Ocorrência de Execução de Contrato” (FOR-DILOG-001-10), e tomando as 

seguintes providências: 

o Em caso de inexecução, parcial ou total, a Gerência de Contratação notifica o 

fornecedor estipulando prazo de 5 (cinco) dias para a entrega/conclusão. A 

GECON comunica o fato imediatamente à ASCOI para análise e recomendações; 

o Caso o fornecedor não se manifeste, ou seja indeferida a sua manifestação, a 

GECON aplica as sanções previstas no contrato; 

o Em caso de execução fora do prazo estipulado, analisa se houve prejuízo à 

Administração ou pedido de dilação de prazo deferido antes de aplicar as sanções 

previstas no contrato. 

� Registrar os resultados do procedimento apuratório no processo de contratação e no 

cadastro do fornecedor; 

� Em função do tipo de contrato e do período de vigência, estabelecer e registrar na 

planilha “Contratos em Vigor” (FOR-DILOG-001-11) as providências necessárias à 

eventual continuidade da prestação após o encerramento do instrumento em vigor, tais 

como renovação, aditamento, nova licitação; 

� Com antecedência de 4 (quatro) meses do término da vigência, comunicar por correio 

eletrônico ao fiscal a obrigatoriedade de pronunciamento, em até 7 (sete) dias úteis 

sobre a necessidade e o interesse na continuidade da prestação; 
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o Caso o fiscal não se manifeste no prazo, comunicar ao Diretor de Logística a 

descontinuidade do contrato após o prazo de vigência; e  

o Providenciar o encerramento do instrumento ao final de sua vigência, mantendo 

arquivo histórico dos instrumentos encerrados. 

� Para os contratos indicados como necessários, a Gerência de Contratação orienta o 

fiscal quanto às providências e inicia a instrução para prorrogação ou nova contratação, 

ficando responsável pela condução do procedimento até sua conclusão. 

6 GESTÃO DO PROCESSO 

� A Gerência de Contratos (GECON) consolida durante o mês os indicadores do 

processo nas planilhas existentes na unidade; 

� A GECON encaminha para a Gerência de Processos (GEPRO), até o quinto dia útil de 

cada mês, o resultado consolidado dos indicadores; 

� Acompanha regularmente os indicadores para verificar tendências nas demandas e 

possibilitar o gerenciamento da equipe; 

� Realiza, a cada dois meses, Reunião de Equipe (RE) para discutir questões 

relacionadas à melhoria e à gestão do processo; 

� A RE é documentada para evidenciar a análise dos processos; e 

� Arquiva os formulários nas respectivas pastas e realiza o controle de sua 

temporalidade. 

5 INDICADORES 

Nome Fórmula  Período de 
apuração  Fonte  

Tempo médio do processo 
de contratação por tipo e 
modalidade de licitação 

Número de dias corridos entre a autuação 
do processo e a formalização do 

instrumento contratual / números de 
processos autuados 

Mensal 
Planilha de 
controle de 
processos 
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Nome Fórmula  Período de 
apuração  Fonte  

Valor total das 
contratações por tipo e 

por modalidade de 
licitação 

Somatório dos valores dos contratos 
novos e ajustes formalizados Mensal 

Planilha de 
controle de 
processos 

Índice de agilidade na 
tramitação dos processos 

de bens e serviços 

Percentual entre processos de aquisição 
de bens e serviços finalizados no prazo 

padrão em relação ao total 
Mensal 

Planilha de 
controle de 
processos 

Tempo médio para coleta 
de preços 

Número de dias corridos entre a abertura 
do pedido de compra e o encaminhamento 

do processo / números de processos 
autuados 

Mensal 
Planilha de 
controle de 

coletas de preços 

Tempo médio para 
formalização dos 

contratos e atas de 
registro de preços 

Número de dias corridos entre 
homologação/adjudicação do objeto e 

publicação do extrato do contrato/atas de 
Registro de Preços 

Mensal 
Planilha de 
controle de 
contratos 

Valor total de 
contratações por 

modalidade 
Total de contratações por modalidade Mensal 

Planilha de 
controle de 

contratações por 
modalidade 

6 REGISTROS 

Identificação  Armazenamento  Tempo de Guarda  Destinação  

Contratos em vigor 
(FOR-DILOG-001-13) Pasta 5 anos Eliminação 

Solicitação de aquisição 
(FOR-DILOG-001-01) Pasta 2 anos Arquivo Geral 

Controle de saldo de ata 
de registro de preços 
(FOR-DILOG-001-02) 

Pasta Enquanto durar a ata Eliminação 

Controle de entrega de 
material 
(FOR-DILOG-001-03) 

Pasta 2 anos Eliminação 

Guia de fiscalização de 
contrato 
(FOR-DILOG-001-05) 

Pasta 5 anos Arquivo Geral 

Cotação de preços 
(FOR-DILOG-001-06) Pasta 1 ano Eliminação 

Aviso de licitação 
(FOR-DILOG-001-09) Pasta 1 ano Eliminação 
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Identificação  Armazenamento  Tempo de Guarda  Destinação  

Recibo de retirada de 
edital 
(FOR-DILOG-001-10) 

Pasta 2 anos Eliminação 

Termo de homologação 
para SRP 
(FOR-DILOG-001-11) 

Pasta 2 anos Arquivo Geral 

Termo de ocorrência em 
execução de contrato 
(FOR-DILOG-001-12) 

Pasta 5 anos Arquivo Geral 

7 ANEXOS 

� Anexo 1: Fluxograma do processo de contratação. 
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Anexo 1: Fluxograma do processo de contratação. 

 

 


