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1 OBJETIVO

Esta Instrução Técnica objetiva estabelecer as rotinas administrativas para a
realização dos procedimentos licitatórios na modalidade Tomada de Preços no âmbito
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Constituição Federal;

Lei 8666 DE 21 DE JUNHO DE 1993;

Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto Estadual Nº 20.103, de 19 de outubro de 2007;

Instrução  Normativa  Nº  05,  de  27  de  junho  de  2014,  do  Ministério  do
Planejamento, Orçamento e Gestão;

Instrução  Normativa  Nº  03,  de  20  de  abril  de  2017,  do  Ministério  do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

3 MODALIDADE 

Tomada  de  preços  é  uma  modalidade  de  licitação  entre  interessados
devidamente  cadastrados  ou  que  atenderem  a  todas  as  condições  exigidas  para
cadastramento  até  o  terceiro  dia  anterior  à  data  do  recebimento  das  propostas,
observada a necessária qualificação (art. 22, § 2, da Lei 8.666/93).

Trata-se de modalidade aplicada para valores até R$ 1.430.000,00 (um milhão,
quatrocentos e trinta mil reais) no caso de materiais e serviços e até R$ 3.300.000,00
(três milhões e trezentos mil reais) para a execução de obras de engenharia.

4 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

4.1 FASE INTERNA

A  fase  de  planejamento  inicia-se  com  o  “Documento  de  Oficialização  da
Demanda – DOD”, o qual, conforme preceitua o art.  9° da Instrução Normativa n°
4/2014  da  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação,  do  Ministério  do
Planejamento  (IN-SLTI  4/2014),  é  o  “documento  que  contém  o  detalhamento  da
necessidade da Área Requisitante a ser atendida pela contratação”.



O DOD  é  formalizado,  pelo  solicitante,  por  intermédio  de  um  memorando
dirigido à PROAD com a descrição clara e precisa do objeto da pretensa contratação,
devendo conter, preferencialmente, ainda: 

A)  Demonstração  da  necessidade  da  contratação,  considerando  os
objetivos estratégicos e as necessidades corporativas da instituição; 

B) Justificativa contendo a motivação e demonstrativo de resultados a
serem alcançados com a contratação; 

C) indicação da fonte dos recursos para a contratação; e
D) indicação do Integrante Requisitante para composição da Equipe de

Planejamento da Contratação.
A PROAD analisará as demandas, enviadas pelos solicitantes, manifestando-se

sobre a viabilidade de iniciação de procedimento de aquisição. Caso a referida Pró-
reitoria  entenda  necessária  a  aquisição  do  produto/serviço,  deverá  remeter  o
memorando  e  toda  documentação  complementar  a  Assessoria  de  Licitações  e
Contratos.

Após o recebimento do DOD, pela Assessoria de Licitações e Contratos, será
constituída, através de Portaria, uma equipe de planejamento para elaboração dos
atos preparatórios da pretensa contratação, a qual deve ser composta por, no mínimo
3  membros,  sendo,  preferencialmente,  o  solicitante,  um  integrante  do  setor  que
possuam  conhecimentos  técnico/práticos  acerca  do  objeto  da  solicitação  e  um
membro do setor de licitações e contratos.

Os estudos preliminares objetiva assegurar a viabilidade técnica da contratação
e embasar o Termo Referência ou o Projeto Básico, devendo, obrigatoriamente, conter
o disposto nos itens  I, IV, VI, VIII e XII, do artigo 24, § 1°, da IN 05/2017, sendo os dos
demais itens dispensáveis a depender do caso. 

Ademais,nos casos de obras e serviços de engenharia devem ser elaboradas
planilhas de referência, discriminando todos os custos unitários envolvidos, bem como
explicitando a composição do BDI que está sendo utilizado na formação dos preços. As
planilhas  utilizadas  deverão conter  a descrição completa  de cada um dos  insumos
utilizados, a indicação do código Sinapi (ressalvados apenas aqueles não contemplados
no  sistema),  as  respectivas  unidades  de  medida,  a  composição  dos  custos,  os
coeficientes  de  produtividade  e  os  valores  resultantes  (composição  analítica),  em
compatibilidade com as especificações dos serviços estabelecidos no estudo técnico
preliminar  ou  anteprojeto  (Decreto  n.  7.983,  de  2013,  art.  2º).  Também  deverá
constar a composição detalhada do BDI, nos termos do Decreto n. 7.983, de 2013, art.
9º).    

Após, a equipe de planejamento providenciará a elaboração do gerenciamento
de  risco,  nos  moldes  no  art.  25  da  IN  05/2017  do  Ministério  do  Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão. O gerenciamento de riscos é formalizado por meio de um
mapa  de  risco,  o  qual  deve  ser  atualizado  e  juntado  aos  autos  do  processo  de
contratação, conforme preceitua o art. 26,§ 1 da IN 05/2017.

Ademais, com base nos resultados dos estudos preliminares e do gerenciamento
de risco, será confeccionado o  Termo de referência/Projeto básico nos moldes do
art. 30 da IN 05/2017, o qual também deve contemplar, nos casos de obras e serviços
de engenharia:

A) cronograma físico-financeiro;
B) a realização de vistoria (se obrigatória ou facultativa);
C) data de início das etapas de execução, conclusão e entrega do objeto.
D)  condições  para  o  recebimento  do  serviço,  recebimento  provisório  e
definitivo; 
E)  critério  de  aceitação  do  objeto  e  prazo  para  correções/substituições,
quando em desacordo com as especificações exigidas;
F) obrigações da contratada e da contratante; 
G) procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato;



H) subcontratação (possibilidade ou não);
I) projeto executivo.

O Termo de referência/Projeto básico será submetido a autoridade superior
competente  para análise e ratificação,  sendo o processo encaminhado à Comissão
Permanente de Licitação para providências.

A  CPL  encaminhará  o  processo  ao  Ordenador  de  Despesas,  que  indicará  a
dotação orçamentária pela qual correrá a despesa. Se não houver recursos financeiros,
a compra será cancelada ou deverá aguardar o remanejamento de recursos. Havendo
disponibilidade de recursos financeiros, voltará o processo à CPL para elaboração do
Edital ou ato convocatório, nos moldes do art. 38, I, c/c o art. 40, da Lei 8.666/93.
 O  referido  instrumento  precisa  ser  "aprovado"  pela  Assessoria  Jurídica  e
"autorizado"  pela autoridade superior, sendo, posteriormente, publicado na imprensa
oficial:  fase  de  convocação  (art.  38,  II,  da  Lei  8.666/93  c/c  o  art.  4º,  I,  da  Lei
10.520/02).

 

4.2 FASE EXTERNA

 Com a PUBLICAÇÃO DO EDITAL, inicia-se a “fase externa da licitação” e os
interessados  (licitantes)  passam  a  ter  conhecimento  da  intenção  de  compra  da
Administração Pública.

Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Sistema
de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  em  relação  à  habilitação
jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação econômico-financeira,
conforme disposto  nos  arts.  4º,  caput,  8º,  §3º,  13,  14,  18  e  43,  III  da  Instrução
Normativa  SLTI/MPOG  nº  2,  de  2010,  bem  como  entidades  não  credenciadas  no
referido  sistema,  mas  que  atenderem  a  todas  as  condições  exigidas  para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. As
licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado de Registro
Cadastral  perante  o  SICAF  deverão  encaminhar  para  a  Comissão  de  Licitação  a
documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à data prevista para
a  abertura  das  propostas,  que  ficará  sob  custódia  da  Comissão  e  comporá  a
documentação de habilitação junto com os demais documentos exigidos neste edital,
nos termos do art. 22, §2º da Lei 8.666, de 1993.

No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes
nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da
licitação.

 Envelope 01: Habilitação – Para a habilitação, o licitante deverá apresentar
os  documentos  relacionados  em edital  -  indicados  no art.  27  da Lei  nº
8.666/93, em documento único, encadernado com suas folhas presas por
espiral,  com  todas  as  suas  folhas  rubricadas  pelo  licitante  ou  seu
representante,  preferencialmente  com  suas  páginas  enumeradas  de
maneira sequencial;

 Envelope 02: Proposta de preços – A proposta ou planilha de preços, emitida
por  computador,  redigida  em  língua  portuguesa,  com  clareza,  sem
emendas,  rasuras,  acréscimos  ou  entrelinhas,  devidamente  datada  e
assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou
seu representante, deverá conter em 02 (duas) vias distintas, de igual teor,
além dos demais documentos relacionados em edital.



Após  o  procedimento  de  verificação  da  documentação  de  habilitação,  os
Envelopes  n°  02  -  Proposta  de  Preços  dos  licitantes  habilitados  serão abertos,  na
mesma sessão,  desde  que  todos  os  licitantes  tenham  desistido  expressamente  do
direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o
regular decurso da fase recursal.

As  propostas  de  preços  dos  licitantes  habilitados  serão  então  julgadas,
conforme item próprio do Edital. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá
utilizar-se  de  assessoramento  técnico  específico  na  área  de  competência  cabível,
através de parecer que integrará o processo.

Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à
autoridade  competente  para  que,  após  análise  da  Assessoria  Jurídica  acerca  da
regularidade  do  procedimento,  se  proceda  à  devida  adjudicação  e  consequente
homologação do objeto licitado ao licitante vencedor, nos moldes do art. 38, VII, da
Lei  8.666/93;  e art.  4º,  XX ao  XXII,  da  Lei  10.520/02,  divulgando  o resultado  na
Imprensa Oficial.
 

Consonante disposto no art. 38, X, 55 e 60, da Lei 8.666/93; e art. 4º, XXII, da
Lei 10.520/02, após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 10
(dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital.

      Por fim, em atenção ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93, a
administração deverá providenciar, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, a publicação do extrato
do contrato na imprensa oficial.

5 REGISTROS

Os procedimentos e os resultados das tomadas de preços serão registrados em
formulários próprios, atualizados pela Comissão Permanente de Licitação.

6 DO PRAZO

O prazo médio para realização de uma tomada de preços, considerada a média
dos últimos anos, é de 04 (quatro) meses.



7 DO FLUXOGRAMA


