
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
Instrução de Processo Licitatório - Compras

Proc. Adm: __/__/__________
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Instrução processual mínima exigida pelo art. 2º, inciso I,                                                          
do Decreto 15.291/05 e Decreto de Execução Orçamentária
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Ofício protocolado com justificativa para a contratação, demonstrando:                                                                                                                      
a finalidade da aquisição, o relatório de estoques existentes; e a previsão de consumo de materiais.                                                                                                                                        
Assinatura: Modalidade Convite – Diretor de Departamento. Demais modalidades – Secretário da Pasta.

02 Descrição detalhada do objeto a ser licitado                                                                                                                                                             
codificada no SIM - Sistema de Informações Municipais, contendo as especificações técnicas, embalagens e outras características pertinentes do objeto licitado.

03

Indicação de todas as condições da contratação, tais como:                                                                                                                                         
Relação dos locais de entrega, se for o caso;
Condições do fornecimento:
- Em caso de fornecimento parcelado: Prazo estimado para o contrato; Prazo para a entrega de cada parcela, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou da assinatura do 
Contrato; Indicação do quantitativo estimado de cada parcela (diária, semanal, quinzenal, mensal ou outra forma).
- Em caso de fornecimento com entrega total: Prazo máximo da entrega contado a partir do recebimento da Nota de Empenho;                                                                                                 
Forma de pagamento (integral, mensal, parcelada ou outra) e condição de pagamento - 10 (dez) ou 20 (vinte) dias fora a dezena (prazo contado a partir da data da fatura aprovada pelo órgão); 
Condições de transporte, se for o caso (tipo de veículo, etc); Validade do produto na data da entrega, se for o caso; Obrigações da contratada e obrigações do Município; Sanções para o caso de 
inadimplemento; Quadros, relações ou documentos, que deverão constituir Anexos do edital licitatório; Legislação específica pertinente ao objeto licitado.

04 Justificativa em caso de critério de julgamento de menor preço global (e não menor preço por item)

05

Comprovantes da pesquisa de mercado                                                                                                                                                                              
realizada pelo órgão interessado constando no mínimo 03 (três) orçamentos de referência e Quadro de preços pesquisados05 realizada pelo órgão interessado, constando, no mínimo, 03 (três) orçamentos de referência e Quadro de preços pesquisados.
O preço pode ser fixado por órgão oficial competente (Ex: tabela da SINAPI, PINI, ANP, CEASA, etc), hipótese em que são dispensados os 3 orçamentos.
A diferença de peso das embalagens deve ser levada em consideração para cotejo dos valores, inclusive para o julgamento da licitação.

06 Planilha com tratamento dos números obtidos nas pesquisas de preços                                                                                                                      
através do método distribuição de probabilidade estatística, elaborada pela CS de Controle e Custos do DCC.

07 Aprovação técnica do DEINFO, nos casos de aquisição de equipamentos e softwares , consoante Decreto Municipal nº 17.773/12.

08 Avaliação do Comitê Gestor

09   Número da Solicitação registrada no SIM - Sistema de Informações Municipais, com reserva orçamentária eletrônica.
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Atendimento ao disposto no art.16, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal e Termo de Disponibilidade Financeira.                            
Utilizar o modelo do Comunicado SDG nº 28/2006 do TCE/SP, comprovando a inclusão do objeto licitado no tripé orçamentário (PPA, LDO e LOA).
Para atendimento à LRF, o órgão solicitante deverá proceder a juntada dos documentos arrolados no art. 16, assinados pelo ordenador da despesa, nos casos em que o objeto a ser licitado 
acarretar aumento de despesas. Considera-se aumento de despesa aquele derivado de alterações orçamentárias consubstanciadas em créditos adicionais. Caso contrário, bastará o ordenador de 
despesa lançar nos autos a circunstância de que o objeto não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental ou, em se tratando, não acarreta aumento de despesa, 
certificando-se de que o item correspondente está previsto na LOA, LDO e PPA.
No SRP, a reserva orçamentária no SIM, e os documentos necessários ao atendimento à LRF, serão juntados nos autos do processo administrativo após a homologação do certame e 
previamente à autorização das despesas.

11 Solicitação de Compras registrada no SIM impressa pela CS de Planejamento, do DCC.

12 Minuta de instrumento convocatório (edital ou carta-convite) e de contrato (quando houver) aprovada pela SMAJ.

13

Autorização para abertura de procedimentos licitatórios:                                                                                                                                               
Decreto Municipal 17.518/12 (dispõe sobre delegação de competência nos processos de licitações, contratações, convênios e demais ajustes).
Secretário Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito - valor > R$ 650.000,00 ou > 28.000 UFICs (UFIC 2012 = R$ 2,3490), nos casos de aquisição de equipamentos e softwares .
Secretário Municipal de Administração - valor < ou  = R$ 650.000,00
Diretores de Departamento - modalidade Convite.                                                                                                                                                                                                               
Será providenciada após aprovação da minuta do edital pela SMAJ e antes da publicação do Aviso de Licitação, pela autoridade competente, nos termos do Decreto Municipal nº 17.518/12.

* Os Itens 12 e 13 deverão ser preenchidos posteriormente à aprovação das minutas pela SMAJ.

Observação: Compete à Secretaria Municipal de Administração a conferência da regular instrução do processo administrativo, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 4º do Decreto Municipal 
15.291/05 e ao órgão solicitante recai a responsabilidade pelas “informações técnicas, exigências de qualificação técnica e financeira dos licitantes, critérios de reajuste, bem como dos preços de 
referência constantes na solicitação de compra ”, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal.

Processo Verificado.

                                   Data: _____/_____/_____     Assinatura e carimbo: ____________________________________________________________
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