NORMA 052

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Revisão 11

Vigência: 16/12/14

SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES RELEVANTES DA NORMA 052

Visando atender às recomendações do Tribunal de Contas do Município – TCM ratificadas
pela Junta Orçamentário - Financeira - JOF da Prefeitura Municipal de São Paulo no que
tange a aprovação dos processos licitatórios da CET seja realizada pela Diretoria
Colegiada foram efetuados ajustes neste Normativo.
Foram acrescentados itens específicos na referida Norma, determinando que todo
procedimento licitatório, deve ser autorizado pela Diretoria Colegiada por RD.
A aprovação da Diretoria por intermédio de RD se dará após o processo licitatório ter
passado por GOC para reserva de verba e avaliação da minuta do Edital por AJU. A
responsabilidade por encaminhar o processo para a aprovação da Diretoria ficou a cargo
da Assessoria Jurídica - AJU.
Os aditamentos somente serão submetidos a aprovação da Diretoria quando o processo
licitatório que gerou o referido contrato, não foi autorizado pela Diretoria Colegiada.
Em atenção à solicitação de GSP foi acrescentado no Item 3.6 a alínea “e”, por GOC foi
alterada a alínea “a” e “c” do mesmo item adequando à prática que vem sendo realizada
no dia-a-dia.
Os fluxos foram ajustados para atender todas essas alterações.
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OBJETIVO
1- Definir conceitos, critérios e delegação de competências para o processo de
contratação de bens, serviços e obras, alienação e locação de bens móveis sem prejuízo
dos controles e atribuições inerentes a cada unidade da Companhia de Engenharia de
Tráfego – CET.
2- Estabelecer procedimentos para compras e contratações de bens, serviços, materiais,
equipamentos, obras e outros de acordo com a Legislação Federal e Municipal.

II.

CAMPO DE APLICAÇÃO
Todas as Unidades Orgânicas.

III.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1.

DEFINIÇÕES

1.1.

Bens
Tudo quanto compõe o patrimônio da CET.

1.1.1.

Material
Produto de consumo normalmente utilizado para confeccionar, construir ou efetuar
manutenção em bem, equipamento, sistema, obra ou possibilitar o desenvolvimento de
uma determinada atividade.
Os materiais são classificados em: de estoque e de reposição, destinados ao uso regular
e destinados a uso eventual e de aplicação imediata. É denominado “Material” na sua
forma genérica sempre que se tratar de fornecimento, isto é, aquisição de bens.

1.1.2.

Bem Patrimonial
Máquinas, equipamentos, veículos, móveis e demais itens patrimoniáveis adquiridos e
utilizados na realização das atividades da CET, fazendo parte do ativo imobilizado da
Companhia, conforme critérios definidos na Norma 007.

1.1.2.1. Equipamento
Máquina utilizada na realização de uma atividade da CET sem ser consumido por esta,
apenas sofrendo desgastes.
1.1.2.2. Veículo
Equipamento móvel, motorizado, que é utilizado na realização das atividades da CET,
sofrendo desgastes e depreciação. A frota da CET é composta de: veículos pequenos,
médios, pesados, guinchos e motocicletas.
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Serviços
Toda atividade destinada e determinada a obter alguma utilidade de interesse da
Companhia.

1.2.1.

Comuns / Padronizados
Toda atividade destinada a obter utilidade de interesse para a CET e que não requeira
profissionais da área de engenharia ou de outras áreas técnicas para sua execução.

1.2.2.

Não Comuns / Especializados
Toda atividade destinada a obter utilidade de interesse para a CET que requer
profissionais de unidades de engenharia ou de unidades técnico-profissionais
especializados para sua execução.

1.2.2.1. Obras e Serviços de Engenharia
Toda construção, reforma, recuperação ou ampliação, bem como projetos que requerem
profissionais qualificados e responsáveis, por Lei, para sua execução.
Para efeito desta Norma, considera-se Obra as atividades de execução de obra civil
pertinentes à operação do Sistema Viário, bem como as de construção, reforma ou
ampliação nos edifícios administrativos, realizadas para a execução direta ou indireta
com o objetivo de manutenção das atividades da Companhia.
Os serviços de engenharia contratados pela CET são os de execução dos serviços
preliminares, elaboração de projetos básicos, concepção e modernização dos sistemas,
projetos executivos, avaliações e perícias técnicas, acompanhamento técnico à obra.
1.2.2.2. Serviços Técnico-Especializados
Serviços nos quais se exige habilitação legal. Sua principal característica é a
exclusividade de profissionais especializados, isto é, além da habilitação técnica e
profissional normal, é requerido um maior aprofundamento da matéria, estando limitado
às seguintes atividades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
Pareceres, perícias e avaliações em geral;
Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
Restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

As atividades de Desenvolvimento e Treinamento em Recursos Humanos estão
regulamentadas através da Norma 053 – Educação, Treinamento e Desenvolvimento.
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NOTA: A inexigibilidade de licitação, por notória especialização, restringe-se aos serviços
listados no art. 13 da Lei 8.666/93 – Serviços técnico-especializados e em conformidade
com o artigo 13 do Decreto Municipal 44.279/03 e alterações. Esta forma de contratação
é aceitável somente em caso concreto que assim requerer.
1.2.2.3. Outros Bens e Serviços Especializados
Serviços ou bens nos quais se exige uma especialização no seu desenvolvimento. Sua
principal característica é o fator de “feito sob encomenda”, isto é, baseado em um
“projeto específico”.
1.2.3. Itens comuns entre os Almoxarifados
Item de estoque dos Almoxarifados utilizados para a mesma finalidade, porém com
aplicação diferenciada.
1.3.

Compras
Toda aquisição remunerada de bens e/ou serviços para fornecimento único ou
parcelado.

1.4.

Tipos de Aquisições

1.4.1.

Bens e Serviços Continuados
São as contratações destinadas a atender às demandas públicas, cujo fornecimento /
serviços se fazem de maneira contínua ao longo de toda a vigência contratual, conforme
a necessidade da administração.

1.4.2.

Bens e Serviços Parcelados
São as contratações destinadas a atender às demandas públicas, cujo fornecimento /
serviços se fazem de maneira parcelada e pré-determinada ao longo de toda a vigência
contratual, conforme a necessidade da administração.

1.4.3.

Por Escopo
São as contratações destinadas a atender às demandas públicas, cujo fornecimento /
serviços se encerra com a entrega do objeto ou realização do serviço.
Esta forma de aquisição também pode ocorrer nos casos de obras / reformas.
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1.5.

Modalidades de Contratações

1.5.1.

Contratação Direta

1.5.1.1. Dispensa de Licitação
Situações onde a Lei autoriza / permite a contratação sem a obrigatoriedade de licitação.
Quando definida em razão do valor da contratação, deverá obedecer aos valores
estipulados em Aviso Geral – “Valores Limites de Licitações e Contratações com
Dispensa de Licitação”.
1.5.1.2. Inexigibilidade de Licitação
Situação onde a competição se mostra inviável ou impossível. Os casos de
inexigibilidade de licitação estão disciplinados no art. 25 da Lei 8.666/93. Além da
inviabilidade de competição, a legislação faz referência a três situações:
a)

Exclusividade de Fornecimento
Referem-se à aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor ou vendedor exclusivo, vedada a preferência de marca.
A comprovação de exclusividade, no caso de fornecimento, deve ser feita através de
Atestado fornecido pelo Órgão de Registro de Comércio do Local em que se
realizará a licitação ou a obra ou o serviço, pelo SINDICATO, FEDERAÇÃO OU
CONFEDERAÇÃO PATRONAL, OU PELAS ENTIDADES EQUIVALENTES.

b) Serviços Técnicos Profissionais Especializados
A licitação, só é inexigível para contratação de serviços técnicos profissionais
especializados enumerados no artigo 13 da Lei, se a Administração demonstrar a
inviabilidade de competição, em virtude dos serviços possuírem natureza singular e
serem prestados por empresa ou profissional com notória especialização.
“Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos,
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do
contrato.”
c)

Profissional de Qualquer Setor Artístico
Contratação diretamente ou através de empresário, desde que consagrado pela
crítica especializada ou pela opinião pública.
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Ata CET de Registro de Preços
Constitui um termo formal onde ficam consignado os preços registrados para
determinado produto ou serviço licitados pela CET, e que será utilizado conforme a
necessidade e conveniência da área gestora, mediante a assinatura de um termo
contratual. A ata de registro de preços terá validade por 12 meses, podendo ser
prorrogada por igual período.

1.5.3.

Ata de Registro de Preços – ARP de Outros Órgãos Públicos
Seleção realizada através de Concorrência ou Pregão pela Administração Pública,
objetivando o registro de preços, o qual é formalizado através de um contrato, podendo
ser utilizado pela Administração Direta, Empresas Públicas, Sociedades de Economia
Mista e Autarquias, para aquisição de bens e execução de serviços, sem que haja a
necessidade de realização de licitação específica pelo órgão interessado.
Deverão ser utilizadas apenas Atas do Governo Federal, Estadual e do Município de São
Paulo.

1.5.4.

Licitações

1.5.4.1. Convite
Modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 03 (três) pela
Gerência de Suprimentos, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade
que manifestarem o seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas a
apresentação das propostas observada a necessária qualificação, conforme valores
estipulados em Aviso Geral – “Valores Limites de Licitações e Contratações com
Dispensa de Licitação”.
1.5.4.2. Tomada de Preços
Modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem
a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, conforme valores
estipulados em Aviso Geral – “Valores Limites de Licitações e Contratações com
Dispensa de Licitação”.
1.5.4.3. Concorrência
É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos
no Edital para execução de seu objeto, conforme valores estipulados em Aviso Geral –
“Valores Limites de Licitações e Contratações com Dispensa de Licitação”.
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1.5.4.4. Pregão
Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a aquisição de bens e
serviços comuns independente de seu valor, onde prevalece o menor valor ofertado, por
lance, observada a respectiva comprovação técnica.
1.5.4.5. Leilão
Modalidade de licitação para a venda de bens móveis disponíveis e/ou inservíveis da
Administração.

1.5.5.

Sistema de Registro de Preços – SRP
Conjunto de procedimentos adotados pela Administração para registro formal de preços
relativos à execução de serviços e fornecimento de bens. Trata-se de cadastro de
produtos e fornecedores, selecionados mediante prévio processo de licitação, para
eventual e futura contratação de bens e serviços por parte da Administração.
No registro de preços, a licitação destina-se a selecionar fornecedor e proposta para
contratações não específicas, que poderão ser realizadas, por repetidas vezes, durante
certo período.
São peculiaridades do sistema de registro de preços:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

A Administração não está obrigada a contratar o bem ou serviço registrado;
A contratação somente ocorre se houver interesse da CET;
Compromete-se o licitante a manter, durante o prazo de validade do registro o preço
registrado e a disponibilidade do produto, nos quantitativos máximos licitados;
Aperfeiçoa-se o fornecimento do objeto registrado por meio de instrumento
contratual (termo de contrato ou instrumento equivalente);
Observados o prazo de validade do registro e os quantitativos máximos previamente
indicados na licitação, a Administração poderá realizar tantas contratações quantas
forem necessárias;
Licitação para o SRP pode ser realizada independentemente da reserva
orçamentária, pois não há obrigatoriedade e dever de contratar;
Pode ser revisto o preço registrado em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou que eleve o custo respectivo.

Deve o SRP ser adotado preferencialmente quando:
a) Pelas características do bem ou serviço houver necessidade de contratações
frequentes;
b) Pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administração;
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c) For mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços necessários ao desempenho das atribuições da
Administração;
d) For vantajosa a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a
mais de um órgão ou entidade ou a programas de governo.
1.6.

Unidade Solicitante
Unidade emitente do documento Solicitação de Aquisição de Bens e Serviços – SBS,
responsável pelo início do processo de Contratação.

1.7.

Unidade Especializada
Unidade detentora da competência técnica e especializada, incomuns às demais
unidades da empresa, responsável em elencar os quesitos e demais condições
determinantes dos aspectos da qualidade dos produtos a serem adquiridos.

1.8.

Edital
Instrumento que rege as condições da Licitação e do Contrato que será celebrado entre
a Contratante (CET) e a Contratada (licitante / proponente vencedora).
É o documento previsto e elaborado pela unidade competente, com forma e condições
previstas na Lei de Licitações e procedimentos pelas normas internas da CET, que tem
por finalidade contratar os bens e os serviços necessários para a execução e o
desempenho das atividades da empresa.

1.8.1.

Orçamento Estimado
Documento integrante do Edital ou da Contratação Direta, que através de pesquisa de
mercado e/ ou planilha de composição de custos, dá o balizamento para a análise das
propostas das proponentes.

1.8.2.

Minuta do Contrato
Documento integrante do Edital que será celebrado formalmente entre a CET e terceiros.

1.9.

Instrumentos Contratuais

1.9.1.

Pedido de Compra e seus Aditivos
Documento gerado para aquisição pelo processo de Contratação Direta – Dispensa de
Licitação (Artigo 24, Incisos I e II). Instrumento contratual formal, simplificado,
estabelecido entre a CET e terceiros, que prevê as condições para execução de seu
objeto.
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Contrato e seus Aditivos
Documento celebrado formalmente entre a CET e terceiros, no qual são estabelecidas as
condições para execução de seu objeto, expressas em cláusulas que definam, além das
condições técnicas e comerciais, os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
O instrumento contratual poderá sofrer alterações termos e condições nele previstos,
respeitando-se a legislação Federal e municipal.

1.10.

Níveis de Competência
As competências citadas por esta Norma observam os valores estipulados em Aviso
Geral – “Valores de Licitações e Contratações com Dispensa de Licitação” e no Ato do
Presidente, em vigência, com suas delegações de competências, para Serviços e Bens
Comuns (“Padronizados”) e para Serviços e Bens não Comuns (“Especializados”).

1.11.

Comissões

1.11.1. Comissão de Julgamento de Licitações
Comissão constituída por, no mínimo, 05 (cinco) empregados da CET, nomeados pelo
presidente, destinada ao recebimento, análise e julgamento dos documentos e propostas
apresentados para fins dos procedimentos licitatórios instaurados.
1.11.2. Comissão de Leilão
Constituída por, no mínimo, 03 (três) empregados da CET, nomeados pelo Presidente,
sendo 01 (um) membro do Departamento de Serviços Administrativos (DSA), 01 (um)
membro da Assessoria Jurídica (AJU) e um 01 (um) membro da unidade solicitante,
incumbida da formação do Expediente, acompanhamento e realização de leilão referente
à alienação de bens móveis disponíveis e/ou inservíveis.
1.11.3. Comissão de Julgamento de Pedidos de Inscrição no Registro Cadastral de
Fornecedores da CET
Constituída por, no mínimo, 03 (três) empregados da CET, nomeados e indicados pelo
Presidente, sendo presidida pelo Gerente da Gerência de Suprimentos (GSP) e dois
empregados qualificados, de indicação do primeiro. Sua função é de conferir e atestar o
recebimento dos pedidos de cadastramento, analisar os documentos correspondentes e
deferir ou indeferir os pedidos com base na aprovação da habilitação e da qualificação
técnica.
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Fases do Processo de Contratação

1.12.1. Solicitação / Indicação do Gestor e Fiscal do Contrato
Compreende a identificação da necessidade da aquisição de bens e serviços.
As Unidades Solicitantes deverão emitir o formulário Solicitação de Aquisição de Bens e
Serviços – SBS, indicar o Gestor e o Fiscal do Contrato, anexar à documentação
pertinente: Justificativa Técnica de contratação; Termo de Referência (serviços) ou
Especificação Técnica (materiais); Subsídios para a elaboração do Edital e da Minuta de
Contrato (nos casos de licitação) e solicitar a abertura de Expediente.
1.12.2. Habilitação / Classificação Técnica / Seleção
Compreende a elaboração das condições que irão reger os procedimentos destinados à
aquisição de bens ou serviços, com base nas indicações registradas no documento de
solicitação e seus anexos, bem como o processamento de habilitação/seleção até a
adjudicação do objeto pretendido.
1.12.3. Contratação
Compreende a elaboração e celebração dos instrumentos contratuais, quais sejam:
Pedido de Compra, Contrato, observadas as condições estabelecidas nesta Norma.

1.13.

Documentos Obrigatórios Anexos ao Expediente

1.13.1. Justificativa Técnica da Contratação
Relatório consubstanciado da necessidade da contratação, elaborado pelo solicitante em
conjunto com a unidade especializada (se for o caso) contendo os seguintes tópicos,
sem a eles se restringir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Objetivo da contratação (missão/meta/projeto/atividade de manutenção da CET);
Objeto (o que, para que);
Descrição dos serviços e abrangência (detalhamento do objeto, seus limites,
produtos);
Justificativa / histórico (argumentação técnica ou continuidade das atividades do
exercício da Administração);
Prazos;
Quantitativos estimados (estoque existente, consumo médio mensal, previsão de
consumo futuro, demais informações que justifiquem o quantitativo solicitado);
Orçamento estimado (valor, data-base, fonte de pesquisa, cronograma de
desembolso previsto - %/exercício) e composição dos custos unitários (se obras e
serviços) ou a análise de preço;
Assinatura do emitente e aprovação do Superior Imediato e Diretor da unidade
(nome, cargo);
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1.13.2. Especificação Técnica
Documento técnico que contém a descrição das características técnicas,
preferencialmente, do objeto “material”, horário, condições e local para entrega, sua
destinação, bem como as normas e padrões de qualidade: detalhamento dos ensaios /
certificações / homologações / selo de qualidade e sua verificação durante a execução
do contrato: ensaios em materiais destrutivos / armazenamento / embalagem / prazo de
validade, seu recebimento e ainda as demais exigências que devem ser obedecidas no
fornecimento. Compreende o estabelecimento de definições / conceitos e os critérios
para itens como: Objetivo, Documentos Complementares, Definições, Requisitos Gerais,
Requisitos Específicos, Inspeção, Aceitação, Rejeição, Garantia Técnica e outros.
Anexar documentação técnica (desenho, croqui se houver).
1.13.3. Termo de Referência
Documento que possui as definições relativas à contratação, preferencialmente, de
prestação de serviços; especifica tecnicamente e detalha dentre outros, o objeto, o
memorial descritivo, sua aplicação, cronogramas com duração dos prazos, eventos
físicos significativos que possam gerar pagamentos, quantidade e unidade de medida,
prazo, horário da atividade, local para execução, composição da equipe, condições para
execução, destinação da utilização dos serviços, documentação técnica (desenhos,
plantas, especificações, memoriais, e outros elementos gráficos), condições de
fiscalização e de recebimento.
1.13.4. Norma Técnica
Documento normalmente emitido por um órgão oficialmente reconhecido para tal e que
estabelece diretrizes e restrições na elaboração de uma atividade ou produto técnico.
Pode ser gerada pela CET, por órgãos e entidades públicos do Município de São Paulo e
pelas entidades de normas técnicas brasileiras e internacionais.
1.13.5. Subsídios para Elaboração das Minutas de Edital e do Contrato – Aquisições de
Bens e Serviços Comuns “Padronizados”.
1.13.5.1.

Edital
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Objeto;
Prazos e local de execução / fornecimento e condições;
Regime de empreitada / execução;
Tipo de julgamento;
Qualificação técnica: atestados e/ ou certificados;
Condições de participação:
– visita técnica e as condições;
– outros (especificar);
g) Garantia de execução contratual;
h) Especificação técnica / termo de referência.
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Visita Técnica como Condição para Participação em Licitação
A visita técnica é um meio utilizado pela Administração para que os Licitantes
conheçam previamente, in loco, através de inspeção visual, as condições para a
execução do objeto e elaboração da sua proposta, quando necessária será prevista e
regulamentada no Edital.

1.13.5.3.

Minuta do Contrato:
a) Objeto;
b) Escopo e abrangência;
c) Condições de execução do contrato;
d) Garantia de execução contratual;
e) Prazos e durações;
f) Local de execução ou entrega;
g) Controle de qualidade e recebimento (inspeção, ensaios, testes e homologações,
embalagem, transporte, etc.), com os prazos de duração;
h) Penalidades específicas;
i) Regime de empreitada / execução e forma de remuneração;
j) Cláusulas específicas:
– condições de recebimento;
– controle de qualidade (inspeção, ensaios, testes, embalagem, transporte etc.);
‒ obrigações específicas da contratada;
– outros (especificar);
k) Documentos técnicos anexos e demais documentos solicitados pela área.

1.13.5.4.

Subsídios Adicionais para Contratações sob Encomenda “Especializados”
Além das exigências anteriormente citadas para a contratação de serviços e
fornecimentos sob encomenda (não comuns), informar e anexar:
a) Edital:
– tipo de julgamento e condições (técnica e preço, melhor técnica, menor preço
com metodologia de execução), formas de julgamento;
– qualificação técnica (e comprovação de entidade de classe ou exigência de
certificação, se for o caso): atestados, declaração, amostra, equipes;
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– condições de participação: Consórcio (*); Subcontratação (*); Pessoa Física (*);
(*) estas participações possuem características, exigências típicas e legislações
subsidiárias, as quais devem ser contempladas no Edital e na minuta de
Contrato.
– visita técnica obrigatória.

b) Minuta do Contrato:
‒ garantia técnica ou de qualidade;
‒ condições de controle de qualidade e recebimento (inspeção, ensaios, testes
homologações, embalagem, transporte, etc.), com os prazos de duração;
‒ obrigações específicas da contratada;
‒ documentação técnica;
‒ treinamento;
‒ manuais de operação e manutenção;
‒ condições de subcontratada;
‒ responsabilidade específica;
‒ sobressalentes e ferramental;
‒ assistência técnica ou manutenção;
‒ responsabilidade específica (autoria de projeto, propriedade do projeto, marcas e
patentes);
‒ documentos técnicos em três vias;
‒ outros (especificar).
c)

Contratação da Elaboração do Projeto Básico
Conforme Lei Federal 8.666/93 – artigos 6º e 7º: memorial descritivo e suas
características, serviços preliminares de sondagens e topografia, estudo ambiental,
termo de referência com detalhes do escopo e dos estudos, produtos e normas
técnicas pertinentes, da equipe especializada e seu responsável técnico, legislação e
profissional específico. Os produtos a serem entregues, além da documentação
técnica do objeto, são a minuta do termo de referência da contratação da obra,
planilha de custos unitários (base tabela SIURB) e cronograma de implantação.

d) Contratação da Elaboração do Projeto Executivo
Conforme Lei Federal 8.666/93 – artigo 6º e 7º: projeto básico ou concepção de
sistemas (devidamente aprovado por autoridade superior responsável) e seus
memoriais, termo de referência com detalhes do escopo e dos produtos, normas
técnicas pertinentes, licenças necessárias, condições de execução e suas leis,
responsável técnico, projeto “as built”.
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Contratação da Execução da Obra Civil
Conforme Lei Federal 8.666/93 – artigo 6º e 7º: projeto executivo de obra civil, dos
seus sistemas e instalações, sua arquitetura e/ou paisagismo; devidamente
aprovados por responsável técnico, os procedimentos consagrados na execução de
obra pública (placas, demolição, entulhos, etc.), licenças necessárias,
acompanhamento técnico, responsabilidade técnica, cuidados especiais com a
legislação das normas reguladoras do Ministério do Trabalho e da Proteção ao Meio
Ambiente.

f)

Contratação de Serviços e Bens de Sistema de Sinalização Viária
Conforme Lei Federal 8.666/93 – artigo 6º e Termo de Referência e/ou
Especificação Técnica elaborada pela CET em conformidade com as normas
técnicas brasileiras e legislação de trânsito.

g) Contratação de Sistemas Operacionais (Melhoria ou Expansão)
Conforme estabelecido na Lei Federal 8.666/93 – artigo 6º e Lei Municipal 13.278 –
artigo 2º e Especificação Técnica elaborada pela CET em conformidade com as
normas técnicas brasileiras e legislação de trânsito.
h) Contratação de Serviços de Sistemas de Informação
Conforme Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 1070/97 e Decreto Municipal
54.785/2014 e demais legislação vigente.
i)

Contratação de Serviços de Acompanhamento Técnico à Obra, Gerenciamento
e / ou Fiscalização
Conforme Lei Federal 8.666/93 – artigos 6º e 13º e Termo de Referência elaborado
pela CET em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras e Legislação de
Trânsito.

j)

1.14.

Outras Contratações conforme artigo 13 da Lei 8.666/93 – Serviços TécnicoProfissional Especializados (ver item 1.2.2.2).

Pronta Entrega
Considera-se pronta entrega os casos de compra com entrega imediata e integral dos
bens adquiridos, independentemente de seu valor, dos quais não resultem obrigações
futuras, inclusive assistência técnica.

2.

DIRETRIZES

2.1.

Premissas Básicas

2.1.1.

Todo procedimento licitatório, deve ser autorizado pela Diretoria Colegiada por RD.
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Planejamento
Visando o planejamento das aquisições de bens na Companhia, fica implantada a política
de aquisição para o período de 12 (meses). Esta medida tem como objetivos:
a) Possibilitar melhores condições para o planejamento orçamentário da Companhia;
b) Evitar a repetição de processos licitatórios para um mesmo bem ou serviço;
c) Reduzir o número de processos de aquisição;
d) Obter melhores propostas orçamentárias para aquisição do bem em razão do
aumento e agrupamento do objeto da aquisição.

2.1.3.

Itens comuns entre os Almoxarifados
Nos casos de itens comuns o Almoxarifado solicitante deverá iniciar o processo de
aquisição e, paralelamente, informar via e-mail aos demais Almoxarifados o início do
processo.
Os demais Almoxarifados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, deverão informar ao
Almoxarifado solicitante a necessidade ou não de reposição de estoque do item a ser
adquirido.

2.1.4.

Inclusão de item novo não programado
A unidade solicitante deverá consultar necessidade das demais unidades (nível de
Superintendência), via e-mail, com prazo de resposta em 5 (cinco) dias úteis; avaliar
necessidades e justificativas apresentadas, emitir a Solicitação de Aquisição de Bens e
Serviços - SBS, solicitar a abertura de Expediente e encaminhar à Gerência de
Suprimentos / Departamento de Aquisição de Bens e Serviços Padronizados – GSP/DBP
para a definição da modalidade de contratação de acordo com o valor agregado e
elaboração do orçamento estimado.

2.1.5.

Item de estoque de Almoxarifado
As Unidades Orgânicas da CET, antes do acionamento de qualquer processo de
aquisição (Fundo Fixo, Pronto Pagamento, Solicitação de Aquisição de Bens e Serviços SBS, etc), deverão consultar, obrigatoriamente, se o item de interesse consta da relação
de estoque dos Almoxarifados, disponível na Intranet.

2.1.6.

Expediente
A tramitação da documentação do processo de aquisição de bens e serviços se dará
através de Expediente. Utilizar o verso das folhas em branco anexadas ao Expediente
para cotas e despachos.
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Legislação
Os procedimentos para aquisição de bens e serviços deverão estar necessariamente em
conformidade com a Legislação Federal e Municipal.
As solicitações de aquisições de bens e serviços deverão estar enquadradas nos limites
estabelecidos em “Aviso Geral – Valores Limites de Licitações e Contratações com
Dispensa de Licitação”.

2.3.

Contratação
As contratações, preferencialmente, exceto as obrigatórias por legislação específica,
deverão ser realizadas por Atas de Registro de Preços, conforme procedimentos desta
Norma.
Para as aquisições de bens e serviços referentes ao Sistema de Tecnologia da
Informação deverá obrigatoriamente ser observado o disposto nos Decretos Federal
1.070 de 02/03/1994 e Municipal 54.785/2014.
O objeto deverá ser solicitado através de Termo de Referência e/ou Especificações
Técnicas correspondentes, sendo que a indicação de marca na aquisição de bens e
execução de serviços é expressamente proibida pela Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.
Excepcionalmente, poderá haver a indicação de marca, desde que fundamentada por
relatório técnico circunstanciado, que justifique de forma objetiva, ser aquela a única que
atende as necessidades da Administração. Por se tratar de manifestação técnica, a
responsabilidade pela indicação da marca será exclusiva de quem assina o relatório,
sujeitando-se às sanções legais.
O prazo de duração do contrato deverá ser de até 12 (doze) meses para as aquisições
de bens e no mínimo de 12 (doze) meses para os serviços continuados.

2.4.

Fase Preparatória do Processo Licitatório
Os processos licitatórios a serem desencadeados na CET deverão ser precedidos de
solicitação das unidades, acompanhados, quando necessário, do respectivo Termo de
Referência e / ou Especificação Técnica ou outros elementos julgados imprescindíveis à
consecução da contratação e da futura gestão do instrumento contratual.
A Solicitação de Aquisição de Bens e Serviços - SBS cancelada deve ser comunicada
oficialmente à Gerência de Suprimentos - GSP, caso contrário, o processo continuará com
status de “em andamento”.
As solicitações dos Almoxarifados (Administrativo, Frota e Sinalização) deverão
contemplar as necessidades dentro de uma política de gestão de materiais e os itens
classificados de um mesmo grupo deverão, sempre que possível, compor um único
Expediente.
O Orçamento Estimado deve ser acompanhado dos dados necessários à elaboração de
pesquisa / análise de preços, neles contemplados o Termo de Referência / Especificação
Técnica, bem como os subsídios para elaboração do Edital e da Minuta de Contrato.
A contratação de Pessoa física requer a apresentação de documentação específica,
diferente da pessoa jurídica, conforme item “Formalização – Contratado/Pedido de
Compra”.
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Formalização da Contratação
A formalização da contratação requer o atendimento de exigências específicas, de acordo
com a modalidade de licitação e nível de competência.

2.5.1. Pedido de Compra
Para a formalização da contratação através de Pedido de Compra as empresas deverão
apresentar os seguintes documentos, dentro do prazo de validade:
a) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda do Município de São Paulo, relativa aos
Tributos Mobiliários da empresa licitante, seja matriz ou filial, tal Certidão deverá ser a
do CNPJ cadastrado para esta licitação (em caso da empresa estar sediada no
Município de S. Paulo);
c) Na hipótese da empresa licitante não estar cadastrada como contribuinte neste
Município de São Paulo, a mesma deverá apresentar declaração, firmada pelo
respectivo representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que
nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos Tributos
Mobiliários. Essa declaração deverá acompanhar a Prova de Regularidade (Certidão
de Tributos Mobiliários) do Município onde a empresa esta sediada;
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários) relativa à
empresa licitante, seja matriz ou filial, esta Certidão deverá ser a do CNPJ cadastrado
para esta licitação (em caso da mesma estar sediada fora do Município de São Paulo);
e) Certidão Negativa de Débitos - CND relativos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S.;
g) Certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos da Lei Federal nº 12.440/11 (no
caso de prestação de serviços);
h) Prova de inexistência de registro no CADIN do Município de São Paulo.
Nota: Não serão aceitas declarações de inexistência de débitos. A proponente não deverá
constar do CADIN.
Para a formalização do Pedido de Compra relativo à prestação de serviços por pessoa
física deverão ser solicitados os seguintes documentos:
a) Cópia da Cédula de Identidade (RG);
b) Cópia da Cédula de CPF;
c) Comprovante de Situação Cadastral (obtida via Internet, no site da Receita Federal);
d) Comprovante de Regularidade perante o CADIN;
e) Comprovante de endereço.
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Após a formalização, o acompanhamento deverá ser feito pelo responsável pela unidade
solicitante quanto ao prazo, qualidade do produto, quantidades, bem como a aplicação de
penalidade ou a solicitação de aditamento de prazo do Pedido de Compra. Para tanto
receberá no prazo de dois dias úteis uma via do respectivo Pedido de Compra.
2.5.2. Contrato
Para a formalização da contratação através de Contrato as empresas deverão apresentar
os mesmos documentos citados no item 2.5.3., dentro do prazo de validade, garantia de
execução contratual e demais documentos exigidos no edital.
Para a formalização de contrato de prestação de serviços por pessoas físicas deverão ser
solicitados os mesmos documentos requeridos no item 2.5.1.
Para a formalização de contrato de prestação de serviços de engenharia e obras, bem
como os de técnico-especializados deverão ser observadas as cláusulas específicas
destas áreas.
2.5.3. Contrato por Ata de Registro de Preços – ARP de Outros Órgãos da Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal de São Paulo.
Para a formalização do Contrato a Gerência de Suprimentos (GSP) deverá solicitar à
empresa detentora da Ata os seguintes documentos, dentro do prazo de validade:
a) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda do Município de São Paulo, relativa aos
Tributos Mobiliários da empresa licitante, seja matriz ou filial, esta Certidão deverá ser
a do CNPJ cadastrado para esta licitação (em caso da empresa estar sediada no
Município de S. Paulo);
c) Na hipótese da empresa licitante não estar cadastrada como contribuinte neste
Município de São Paulo, a mesma deverá apresentar declaração, firmada pelo
respectivo representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que
nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos Tributos
Mobiliários. Essa declaração deverá acompanhar a Prova de Regularidade (Certidão
de Tributos Mobiliários) do Município onde a empresa esta sediada;
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários) relativa à
empresa licitante, seja matriz ou filial, esta Certidão deverá ser a do CNPJ cadastrado
para esta licitação (em caso da mesma estar sediada fora do Município de São
Paulo);
e) Certidão Negativa de Débitos - CND relativos às Contribuições Previdenciárias e às
de Terceiros emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S.;
g) Certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos da Lei Federal nº 12.440/11 (no
caso de prestação de serviços);
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h) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou Procuradoria da Fazenda
Nacional;
i) Certidão Negativa de Débitos referentes a Tributos Estaduais relacionados com o
objeto licitado do domicílio ou sede da licitante;
Nota: As licitantes com domicílio ou sede no estado de São Paulo, deverão
comprovar a regularidade fiscal por meio da Certidão Negativa de Débito Tributário
da Dívida Ativa do estado de São Paulo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado
de São Paulo, conforme Portaria CAT 20 de 01/04/1998.
j) Procuração ou Contrato Social da empresa detentora da ata;
k) Prova de inexistência de registro no CADIN do Município de São Paulo.
Nota: O Contrato oriundo da Ata de Registro de Preço não poderá sofrer qualquer
alteração em relação à Ata.
2.5.4.

Garantia Contratual
Com exceção das compras limitadas de pronta entrega e dispensa de licitação art. 24
inciso II, será exigida das empresas contratadas a prestação de garantia no valor de até
5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56 da Lei Federal nº
8.666/93, com vigência mínima de 30 (trinta) dias após o seu vencimento, respeitando-se
a proporcionalidade do contrato e justificativa que fundamente a decisão.
Em casos específicos e devidamente justificados, em conjunto pela área técnica,
Gerência de Suprimentos (GSP) e Assessoria Jurídica (AJU), poderá haver a dispensa
da garantia tratada acima.

2.5.5.

Gestão do Contrato
Após a assinatura do contrato pela Diretoria, a Contratada será convocada pela Gerência
de Suprimentos (GSP), através de correspondência externa, para apresentação da
garantia contratual e sua assinatura e retirada, os dados e formas para comunicação.
O contrato e seus anexos serão encaminhados para o Gestor do Contrato através do
Expediente para início de sua gestão, bem como será encaminhada cópia dos mesmos e
da correspondência externa para a Gerência Financeira (GFI) para providências junto ao
Sistema de Gestão de Contratos, sob sua gestão.
Após a formalização, o acompanhamento deverá ser feito pelo Gestor do Contrato,
conforme Norma 063.
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2.6.

Formação do Processo

2.6.1.

Expediente
Compete à unidade solicitante a abertura do Expediente e compilação de toda a
documentação relativa à contratação de bens e serviços (ver item 1.13) em Expediente
específico, dando início á licitação.

2.6.2.

Procedimento Licitatório
Nesta fase ocorre a definição da modalidade de licitação e sua aprovação, bem como o
nível de competência, incluindo-se o enquadramento das exceções, aditamentos e
parcelamentos do objeto.
A responsabilidade pela definição da modalidade de licitação é da Gerência de
Suprimentos (GSP), bem como a confirmação das condições de julgamento propostos
pela unidade solicitante.
Deverão ser aplicados os procedimentos específicos da modalidade enquadrada,
conforme fluxos desta Norma.
Após a aprovação do Edital será efetuada a divulgação do procedimento licitatório,
através da publicação do edital e seus anexos, observadas as disposições da legislação
vigente.
Nessa fase ocorre a nomeação ou indicação dos membros da Comissão de Julgamento
das Licitações/ Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio.
Todas as informações são divulgadas com a publicação do edital e seus anexos,
devendo quaisquer esclarecimentos internos ou externos ser obtidos por escrito. Quando
houver reunião de esclarecimentos, coordenada pela Comissão de Licitação, elaborarse-á a respectiva ata de reunião.
Após, segue-se para a fase de recebimento e análise dos documentos e propostas pela
Comissão. O registro da(s) sessão(ões) será através da emissão de Ata com quadros
comparativos, relatórios e/ou despachos para efeito do processo de adjudicação.
Quando houver necessidade de análises técnicas, quer quanto à habilitação e
qualificação, quer quanto à seleção, a Gerência de Suprimentos (GSP) submeterá os
documentos e propostas a todas as unidades envolvidas.
O resultado dessa análise deverá ser consolidado pela Gerência de Suprimentos (GSP)
em um único relatório para subsidiar o julgamento.
No caso de apresentação de impugnação ao Edital ou de interposição de recurso contra
a decisão sobre a habilitação, qualificação ou seleção propostas, o Presidente da
Comissão de Licitação / Pregoeiro enviará os recursos para análise da unidade
solicitante e posteriormente à Assessoria Jurídica (AJU) para instruir a decisão.
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Os atos de revogação ou anulação do procedimento licitatório deverão ser amplamente
justificados e fundamentados pela unidade solicitante e encaminhados à Assessoria
Jurídica (AJU) para manifestação, para posterior acolhimento da Diretoria e divulgação
pela Gerência de Suprimentos (GSP).
2.7.

Item de Estoque
A solicitação para aquisição de itens de estoque será realizada exclusivamente pelas
unidades de almoxarifado, exceto os de responsabilidade da unidade especializada (não
é bem padronizado ou ainda não está com especificação técnica consolidada,
padronizada).
A gestão do contrato será de responsabilidade do almoxarifado com a participação
técnica da unidade especializada, salvo as condições estabelecidas no item 1.7. Unidade
Especializada.

2.8.

Equipe de Contadores para Análise de Balanço
Poderão participar como membro “Contador” da Comissão de Julgamento de Licitações,
bem como da Comissão de Julgamento de Cadastramento de Fornecedores,
profissionais da área contábil, devidamente habilitados junto ao Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo – CRC/SP, alocados nas unidades de GOC e
GFI.

3.

COMPETÊNCIAS

3.1.

Emissão da Solicitação de Contratação
A emissão da Solicitação de Aquisição de Bens e Serviços - SBS é de competência das
unidades orgânicas, até nível de Gerência, exceto para:
a)

Serviços e bens de atribuição de unidade solicitante específica ou de unidade
especializada;

b)

Materiais cadastrados no catálogo de materiais dos almoxarifados administrativo, da
sinalização e da frota;

c)

Bens patrimoniais e conservação predial;

d)

Serviços de manutenção dos edifícios administrativos;

e)

Bens e serviços para aplicação na expansão ou modernização dos Sistemas
Operacionais;

f)

Serviços de implantação e manutenção do Sistema de Sinalização Viária;

g)

Desenvolvimento de Sistemas da Informação, bem como a aquisição de Softwares e
assemelhados, Microcomputadores, Impressoras, Nobreak, Plotter, Scanner, Hub,
Roteador, Switch e Periféricos (teclado, mouse, monitor, gravador de DVD/CD, etc..);
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h)

Aquisição e prestação de serviços para veículos da frota;

i)

Serviços impressos diversos (estoque do Almoxarifado mod. A ou usuário mod. U).

Unidade Solicitante:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
3.3.

NORMA

Certificar-se que o material não faz parte do item de Estoque;
Certificar-se que o objeto não seja de responsabilidade de outra área;
Verificar a existência de Ata de Registro de Preço;
Elaborar Termo de Referência ou Especificação Técnica para aquisição e determinar
a Norma Técnica e Legislação pertinente e específica, ou receber da unidade
especializada todas as informações necessárias;
Determinar e preparar os subsídios para a Elaboração do Edital e da Minuta do
Contrato;
Subsidiar a unidade de pesquisa de preços;
Participar das sessões da licitação;
Subsidiar todo o processo até a contratação;
Analisar e emitir parecer quanto à qualificação técnica e o atendimento à
compatibilidade da qualidade oferecida em conjunto com a unidade especializada
(se for o caso);
Assinar o relatório da Comissão de Julgamento de Licitações;
Efetuar ou participar da gestão do contrato.

Unidade Especializada:
a)

Exercer as competências previstas para a unidade especializada quando o objeto for
de sua especialidade com o subsídio da unidade interessada;

b)

Analisar os pedidos das unidades interessadas e emitir parecer de continuidade ou
não;

c)

Emitir a solicitação de aquisição e demais documentos necessários para a
contratação em conjunto com a unidade interessada.

NOTA: A unidade interessada deverá ser a responsável pela gestão do contrato, pois é
ela que encomenda e administra a aquisição.
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Gerência de Suprimentos (GSP):
a)

Compilar toda a documentação relativa à aquisição de bens e serviços (ver item
1.13), em processo específico, sua classificação e estruturação do Edital e da minuta
do Contrato, dando início ao registro de controle de processo e procedimentos de
licitação / contratação / compras, bem como a solicitação de reserva de verba
necessária, junto à Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade (GOC);
b) Providenciar as publicações determinadas pela legislação vigente. Ficam excluídas
as publicações cujas unidades detenham competência para tanto.
NOTA: Havendo dois ou mais Expedientes para aquisição de bens da mesma
designação genérica, a Gerência de Suprimentos (GSP) fará a consolidação dos
mesmos num único Expediente, ou seja, numa única licitação.

c)
d)

e)

f)

3.5.

Indicar no Edital os índices de análise de balanço aprovados em Resolução de
Diretoria;
Definir e estabelecer os critérios de qualificação econômica – financeira, com base
na tabela anexa, que passa a fazer parte integrante desta Norma, salvo
excepcionalidades, devidamente justificadas, que serão encaminhadas para
definição da Gerência de Orçamento Custos e Contabilidade - GOC;
Preparar, em sintonia com seus departamentos subordinados – DBP e DBE,
comunicado para tornar público à Administração Direta, Indireta e outros órgãos a
realização da licitação para Registro de Preços, visando despertar interesses de
adesão, com prazo para manifestação;
Encaminhar Expediente à AJU para obter autorização por RD.

Assessoria Jurídica (AJU):
a)

b)

Analisar e aprovar o Edital e a Minuta do Contrato / Convênio / Termo de
Cooperação / Contratação Direta (se for o caso), seus aditamentos e seus anexos
do ponto de vista legal;
Obter autorização da Diretoria Plena para o processo licitatório. Para os processos
de aditamento/prorrogação de contratos, somente será necessária a autorização da
Diretoria Plena, caso a mesma não tenha sido realizada anteriormente na fase de
licitação.

c)

Participar da Comissão de Julgamento e Licitações;

d)

Analisar e julgar todos os atos interferentes surgidos durante o processo licitatório.
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Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade (GOC):
a)

Efetuar a reserva orçamentária para a fase de seleção e contratação, de acordo com
o orçamento aprovado, classificando as despesas de acordo com o plano de contas
da empresa;

b)

Efetuar a revisão do valor orçamentário já reservado, no caso de haver alterações no
processo de contratações de bens e serviços;

c)

Tomar ciência das solicitações de bens e serviços efetuadas através da Ata de
Registro de Preços, para posterior reserva de recurso quando da efetivação das
contratações.

d)

Participar como membro da Comissão de Julgamento de Licitações, bem como da
Comissão de Julgamento de Cadastramento de Fornecedores.

e)

Definir os critérios de qualificação econômica – financeira para os casos
excepcionais, devidamente justificados, recebidos da GSP.

f)

Indicar necessidade da apresentação de Capital Social ou Patrimônio Líquido.

Gerência Financeira (GFI):
a)
b)
c)

3.8.

NORMA

Efetuar todo o recebimento de valores e/ ou documentos de depósitos referentes à
Garantia de Execução Contratual;
Disponibilizar a garantia de execução contratual após o recebimento definitivo do
objeto licitatório;
Participar como membro da Comissão de Julgamento de Licitações, bem como da
Comissão de Julgamento de Cadastramento de Fornecedores.

Comissão de Julgamento de Licitações:
Executar todas as rotinas pertinentes ao julgamento dos processos licitatórios conforme
Legislação Federal e Municipal vigente.

3.9.

Unidades de Almoxarifados:
a)
b)
c)
d)

Observar o disposto no item 2.1.3 quando envolver itens comuns entre os
Almoxarifados;
Emitir a Solicitação de Aquisição de Bens e Serviços – SBS, de sua competência;
Executar a administração do “material” (designação genérica) do estoque da CET,
quais sejam, administrativos, de sinalização e da frota de veículos;
Controlar a gestão dos materiais permitindo a gestão de estoque.

NOTA: As unidades dos Almoxarifados sempre que possível como resultado da
administração de materiais fará a aquisição de bens da mesma designação genérica,
num único Expediente que resultará numa única licitação.
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Departamento de Análise de Preços e Produtos (DPP):
a)
b)

c)
d)

3.11.

NORMA

Executar pesquisa de preços no mercado;
Elaborar planilha de composição de custos, fórmulas de reajuste de preços, de
banco de dados próprio e preços propostos pelos licitantes e contratados
anteriormente para elaboração do Orçamento Estimado;
Realizar o desenvolvimento e cadastro dos fornecedores, das Atas de Registro de
Preços de órgãos públicos;
Fornecer subsídios para a gestão de materiais e à elaboração de especificação
técnica.

Diretor da Unidade interessada, Diretora Administrativa e Financeira e Chefia de
Gabinete da Presidência CET
Conforme estabelecido em Ato do Presidente de Delegação de Competência.

3.12.

Diretoria Colegiada
Autorizar os processos Licitatórios por intermédio de RD.

4.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Esta norma não trata de aquisições por Pronto Pagamento, Fundo Fixo e CET
contratada.
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5.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

5.1.

Fluxograma do Processo de Aquisição de Bens e Serviços
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Fluxograma do Processo de Leilão
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Fluxo do Processo de Aquisição de Item Comum Entre os Almoxarifados
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REFERÊNCIAS
– Legislação Federal e Municipal.
– Aviso Geral “Valores Limites de Licitações e Contratações com Dispensa de
Licitação”.
Acompanhamento de Contratações/Aditamentos e Outros estão disponibilizados nas
seguintes formas:
a)

Acompanhamento Interno:
‒ Acompanhamento de Licitações: Intranet – quem é quem – DA/GSP – Conheça
mais.
‒ Compras: Intranet – quem é quem – DA/GSP – Conheça mais.

b) Acompanhamento Externo:
‒ Internet – site CET e site Prefeitura Municipal de São Paulo.
‒ Publicações: Diário Oficial da Cidade e um jornal de grande circulação.
V.

REGISTROS APLICÁVEIS
– Solicitação de Aquisição de Bens e Serviços – SBS (formulário eletrônico).
– Pedido de Compra (formulário eletrônico).

VI

HISTÓRICO DAS REVISÕES
Nº

00

VERSÃO
DATA

REVISÃO

15/02/00

Nº

PÁGINA
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DATA

01

12 e 13

VI, VII e VIII

29/05/00

REVISÃO

VII

Nº

PÁGINA

02
03
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05
06
07
08
09
10
11
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Todas
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Todas
Todas
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ITEM

DATA

06/06/91
15/06/03
19/08/04
02/06/05
06/09/07
21/02/08
12/03/09
27/09/12
15/04/14
1.5.4.4, 2.1.1, 2.3, 3.4 f, 3.5 b, 3.6 a,b,c 16/12/14
f, 3.12, 5.1, 5.2, 5.3, anexo

APROVAÇÃO
Esta Norma foi aprovada através da RD.PR 130/14, conforme Expediente 165/00 – vol.03
e passa a vigorar a partir 16/12/2014.
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Anexo: Tabela de Documentos de Qualificação Econômica e Financeira – Licitações e
Cadastro – Artigo 31 da Lei nº 8.666/93
Compras e Serviços, Exceto Obras e Serviços de Engenharia

Modalidade
Pregão / Convite

Pregão / Tomada de
Preços

Limites
Até R$ 80.000,00

de R$ 80.001,00 até
R$ 650.000,00

Prazos de
Entrega

Exigências

Pronta
Entrega

Nenhum documento

Parcelado

Certidão de Falência

Pronta
Entrega

Certidão de Falência

Parcelado

Base Legal
Lei 8.666/93
Artigo 32

Inciso II do Artigo 31
Índices de Análise de
Balanço

§ 5º do Artigo 31

Certidão de Falência
Pronta
Entrega
Pregão / Concorrência

Acima de R$
650.001,00

Parcelado

Inciso II do Artigo 31
Certidão de Falência
Índices de Análise de
Balanço

§ 5º do Artigo 31

Certidão de Falência

Inciso II do Artigo 31

Obras e Serviços de Engenharia
Modalidade
Pregão / Convite

Limites
Até R$ 150.000,00

Prazos de
Entrega
Pronta
Entrega

Exigências
Certidão de Falência

Parcelado
de R$ 150.001,00
até
R$ 1.500.000,00

Pregão / Tomada de
Preços

Pronta
Entrega
Parcelado

Base Legal
Lei 8.666/93

Inciso II do Artigo 31
Certidão de Falência
Índices de Análise de
Balanço

§ 5º do Artigo 31

Certidão de Falência
Pronta
Entrega
Pregão / Concorrência

Acima de R$
1.500.000,00
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