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ATO DO PRESIDENTE  

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO  

SISTEMA AL 

 
Este Ato rerratifica o de nº 022 de 23/05/02. 
 
 
 
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, 
nos termos do artigo 21, incisos II , III e VI, do Estatuto Social, DETERMINA que o Pedido de 
Orçamento Estimado – POE,  seja enviado para a Diretoria Administrativa e Financeira – DA antes 
de ir para a Gerência de Análise de Preços – GAP. 
 
Fica alterado o item 5 do Ato 022/02. O novo procedimento a ser adotado está detalhado no fluxo 
constante no Anexo I deste Ato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCISCO MACENA DA SILVA 
Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UO DE ORIGEM:   D A 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITANTE

Prepara documentação do 
objeto a ser licitado e emite
o POE, encaminhando  1ª, 2ª
e 3ª via para a Diretoria 
Admin. e Financeira - DA

INÍCIO

DAT

Cadastra o POE  no sistema 
AL 

SOLICITANTE

Fornece à GAP os 
documentos solicitados  e 
registra no sistema AL a
data do encaminhamento

GAP

Avalia a documentação
apresentada pelo solicitante,
estando em ordem, dá o
aceite e registra no sistema 
AL a data de sua realização 

GAP

Elabora o orçamento estimado
e registra no sistema AL a 
data de sua realização

SOLICITANTE

Emite RCS com assinatura do 
diretor;  solicita ao Protocolo
Geral abertura do expediente,
seu encaminhamento para
GOC, e registra no sistema AL 
saída para Protocolo Geral

AJU

Aprecia o edital, encaminha
o expediente para  GCC/DLC
e informa no sistema AL a 
data do encaminhamento

SOLICITANTE

Prepara o edital, encaminha o
expediente  para o Solicitante
e registra no sistema AL a 
data do encaminhamento 

ANEXO I - FLUXO PARA PROCESSO L ICITATÓRIO
ATRAVÉS DO GCC/DLC

-  SISTEMA AL  -

PG 1/5

1

1
2

2

 3/PG
2, 3, 4

EQT - 01/08/02

PROTOCOLO GERAL

Abre o expediente, encaminha
para GOC  e  informa  no
sistema  AL o  número  do 
expediente e data de 
encaminhamento

GCC/DLC

Define a modalidade de 
licitação e registra no
sistema AL a data de sua 
realização

Libera verba, envia o 
expediente à GCC/DLC e
informa no sistema AL o va-
lor do orçamento estimado e
a data da l iberação

Informa por telefone ao
Protocolo Geral a destinação
do expediente

Processa ajustes no edital, se
houver necessidade, 
encaminha o expediente para
AJU e registra no sistema AL
a data do encaminhamento

GOC

GCC/DLC

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

Aprecia o edital e encaminha
o expediente para  GCC/DLC
e informa no sistema AL a
data do encaminhamento

GCC/DLC

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

GAP

A documentação não 
estando em ordem, é 
devolvida ao Solicitante 
através de CI, para 
complementação, e registra 
no sistema AL a data da 
devolução

GOC

GCC/DLC

SOLICITANTE

Informa por telefone ao
Protocolo Geral a destinação
do expediente

GCC/DLC

AJU

Legenda:                  etapa eventual no processo                           

DA

Avalia a documentação

Vai prosseguir
 na contratação ?

DA

Efetua o encaminhamento
do POE, 1ª e 3ª via para o
GAP e a 2ª  via para o DAT

Sim

Não



  
 

 

 

 

GCC/DLC

Elabora despacho de 
aprovação e realização da 
licitação com assinatura do 
Diretor e Presidente, e
registra no sistema AL a 
data de sua realização

Recebe os envelopes e 
registra no sistema AL a 
data de sua realização

COMISSÃO DE LIC

Publica o aviso de habilit ação 
e registra no sistema AL a
data de sua realização

Aguarda prazo de recurso
referente a habilit ação e 
registra no sistema AL a 
data de sua realização

CONTINUAÇÃO
- MODALIDADE  CONCORRÊNCIA -

PG 2/5

4

4

5

5

  3 /
PG1

GCC/DLC

Publica o aviso no DOM e 
jornal e registra no sistema 
AL a data de sua realização

COMISSÃO DE LIC

Analisa a documentação para 
habilit ação e registra no 
sistema AL a data de sua 
realização

COMISSÃO DE LIC

COMISSÃO DE LIC

COMISSÃO DE LIC

Analisa a proposta comercial, 
encaminha o expediente para 
GAP, se houver necessidade
e registra no sistema AL a 
data do encaminhamento. 
Se não houver necessidade do
encaminhamento à GAP
registra esta informação no
sistema AL

Publica o aviso de
classificação e registra no
sistema AL a data de sua
realização

COMISSÃO DE LIC

Aguarda prazo de recurso
referente a classificação,
encaminha o expediente para
GOC e registra no sistema AL
a data do encaminhamento 

COMISSÃO DE LIC

6

6

Assina a contratação e 
encaminha o expediente para
a  PRESIDÊNCIA e registra 
no  sistema AL a data do
encaminhamento

Informa o valor da caução, 
encaminha o expediente para
GCC/DLC e registra no
sistema AL a data do 
encaminhamento

GCC/DLC

Convoca empresa vencedora 
para assinatura do contrato e
registra no sistema AL a data
de sua realização 

GCC/DLC

Obtém a assinatura da 
contratada no contrato 
orientando-a para o 
recolhimento da caução em 
GFI e registra no  sistema 
AL a data de sua realização

FIM

GFI

GAP

Analisa os preços propostos,
encaminha o expediente para
Comissão de Licitação e
informa no sistema AL a 
data do encaminhamento 

EQT - 01/08/02

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

Prepara relatório e despacho 
de homologação, encaminha o
expediente para o Diretor da
Área e registra no sistema AL
a data do encaminhamento 

COMISSÃO DE LIC

DIRETOR DA ÁREA

Atualiza a liberação de verba
no expediente e no sistema
AL, encaminha o expediente
para Comissão de Licitação e
registra no sistema AL a data
do encaminhamento

GOC

COMISSÃO DE LIC

GAP

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

COMISSÃO DE LIC

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

COMISSÃO DE LIC

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

COMISSÃO DE LIC

PRESIDÊNCIA

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

GFI

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

GCC/DLC

Legenda:                 etapa eventual no processo

Assina a contratação e
encaminha o expediente para
GFI e registra no sistema AL
a data do encaminhamento

PRESIDÊNCIA

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

DIRETOR DA ÁREA



  
 

 

 

GCC/DLC

Elabora despacho de 
aprovação e realização da 
licitação com assinatura do 
Diretor e registra no sistema
AL a data de sua realização

CONTINUAÇÃO
-  MODALIDADE  TOMADA DE PREÇO  -

PG 3/5

4

4

5

5

  3 /
PG1

GCC/DLC

Publica o aviso no DOM e 
jornal e registra no sistema
AL a data de sua realização

6

6

GCC/DLC

Relaciona as empresas;  
registra no sistema AL a data
de sua realização 

EQT – 01/08/02

Recebe os envelopes e 
registra no sistema AL a 
data de sua realização

COMISSÃO DE LIC

Publica o aviso de habilitação
e registra no sistema AL

Publica o aviso de
classificação e registra no
sistema AL a data de sua
realização

COMISSÃO DE LIC

Aguarda prazo de recurso
referente a classificação,
encaminha o expediente para
GOC e registra no sistema 
AL a data do encaminhamento 

COMISSÃO DE LIC

Prepara relatório e despacho 
de homologação, encaminha
expediente para o Diretor da
Área e registra no sistema AL
a data do encaminhamento 

COMISSÃO DE LIC

DIRETOR DA ÁREA

Assina a contratação, 
encaminha o expediente para
GFI e registra no sistema AL
a data do encaminhamento

GFI

Informa o valor da caução,  
encaminha o expediente, para
GCC/DLC e registra no
sistema AL a data do 
encaminhamento 

GCC/DLC

Convoca empresa vencedora 
para assinatura do contrato e
registra no sistema AL a 
data de sua realização 

FIM

GCC/DLC

Obtém a assinatura da 
contratada no contrato 
orientando-a para o 
recolhimento da caução em 
GFI e  registra no sistema 
AL a data de sua realização

GAP

Analisa os preços propostos, 
encaminha o expediente 
para Comissão de Licitação
e registra no sistema AL a 
data do encaminhamento

COMISSÃO DE LIC

Analisa a documentação para
habilit ação, quando for o caso
e registra no sistema AL.

COMISSÃO DE LIC

Analisa a proposta comercial, 
encaminha o expediente para
GAP, se houver necessidade, 
e registra no sistema AL a 
data do encaminhamento

COMISSÃO DE LIC

COMISSÃO DE LIC

Aguarda prazo de recurso 
referente à habilit ação e
registra no sistema AL

COMISSÃO DE LIC

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

GAP

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

COMISSÃO DE LIC

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

GOC

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

COMISSÃO DE LIC

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

DIRETOR DA ÁREA

GFI

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

GCC/DLC

Legenda:               etapa eventual no processo

Atualiza a liberação de verba
no expediente e no sistema
AL, encaminha o expediente
para Comissão de Licitação e
registra no sistema AL a data
do encaminhamento

GOC



  
 

 

 

CONTINUAÇÃO
-  MODALIDADE  CONVITE  -

PG 4/5

4

4

5

5

  3 /
PG1

EQT – 01/08/02

GCC/DLC

Elabora despacho de 
aprovação e realização da 
licitação com assinatura do 
Procurador e registra no 
sistema AL a data de sua 
realização

GCC/DLC

Publica o aviso no quadro
interno da CET  e registra no
sistema AL a data de sua
realização

GCC/DLC

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

Recebe os envelopes e 
registra no sistema AL a 
data de sua realização

COMISSÃO DE L IC

COMISSÃO DE L IC

Analisa a proposta comercial,
encaminha o expediente para 
GAP, se houver necessidade,
e registra no sistema AL a
data do encaminhamento

Publica o aviso de
classificação e registra no
sistema AL a data de sua
realização

COMISSÃO DE L IC

Aguarda prazo de recurso
referente a classificação,
encaminha o expediente a
GOC e registra no sistema AL
a data do encaminhamento 

COMISSÃO DE L IC

Prepara relatório e despacho 
de homologação, encaminha
o expediente para GCC/DLC
e registra no sistema AL a 
data do encaminhamento  

COMISSÃO DE L IC

Assina a contratação e
registra no sistema AL a data
de sua realização

GCC/DLC

GCC/DLC

Convoca empresa vencedora 
para assinatura do contrato e
registra no sistema AL a data
de sua realização 

FIM

GCC/DLC

Obtém a assinatura da 
contratada no contrato e
registra no sistema AL a data
de sua realização

GAP

Analisa os preços propostos, 
encaminha o expediente para
Comissão de Licitação e
registra no sistema AL a 
data do encaminhamento

COMISSÃO DE L IC

COMISSÃO DE L IC

Analisa a documentação para
habilitação, quando for o caso
e registra no sistema AL.

COMISSÃO DE L IC

Aguarda prazo de recurso 
referente à habilitação e
registra no sistema AL

COMISSÃO DE L IC

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

GAP

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

COMISSÃO DE L IC

Relaciona as empresas e
registra no sistema AL a data
de sua realização

Publica o aviso de habilitação
e registra no sistema AL

GOC

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

Informa por telefone ao 
Protocolo Geral a destinação 
do expediente

GCC/DLC

Legenda:               etapa eventual no processo

Atualiza a liberação de verba
no expediente e no sistema
AL, encaminha o expediente
para Comissão de Licitação e
registra no sistema AL a data
do encaminhamento

GOC



  
 

 

 

GRUPO

ADMINISTRAÇÃO / FINANÇAS / R.H.
CORREDORES REGIONAIS
EDUCAÇÃO
INFORMÁTICA
INFRA-ESTRUTURA
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
OPERAÇÃO
PLANEJAMENTO
PROGRAMA VIA LIVRE
PROJETO
SEGURANÇA
SINALIZAÇÃO

A finalidade da existência desses grupos é proporcionar à empresa a possibili dade de identificar  
e anali sar as tendência dos processos li citatórios necessários à manutenção de suas atividades.

A definição do grupo se dará em razão do objeto a ser li citado.

NOTA:   Quando houver a necessidade das áreas efetuarem a junção de documentos ao expediente, 
                deverão enviá-lo ao Protocolo Geral para esta finalidade.

EQT – 01/08/02

PG 5/5


