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1 OBJETIVO

Esta Instrução Técnica objetiva estabelecer as  rotinas  administrativas
para  a realização dos pregões  no âmbito da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte - UERN.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

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 

Instituída pela Lei nº 10.520/2002,  o pregão é uma modalidade de licitação
para aquisição de bens e serviços comuns de qualquer valor, em que a disputa pelo
fornecimento  é  feita  em  sessão  pública,  por  meio  de  propostas  e  lances,  para
classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço, podendo ser
realizada  de maneira presencial  (onde os  licitantes  se encontram e  participam da
disputa) ou eletrônica (onde os licitantes se encontram em sala virtual pela internet,
usando sistemas de governo ou particulares).

Nos termos do Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005, é exigida a utilização
do pregão, preferencialmente na forma eletrônica,  nas  contratações realizadas em
decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes
de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos.

Em geral,  o  pregão pode ser  adotado  para os  mesmos  tipos  de  compras  e
contratações realizadas por meio das modalidades concorrência, tomada de preços e
convite,  desde que os itens  a ser  adquiridos sejam bens  e serviços  comuns,  cujos
padrões de desempenho e qualidade sejam objetivamente definidos por edital, por
meio de especificações de uso corrente no mercado.

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.

A equipe  de  planejamento  deve  elaborar  os  estudos  preliminares,  o  qual
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. 

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.

Os autos serão encaminhados ao Setor de Pesquisa Mercadológica que elaborará
a  memória  de  cálculos  e,  posteriormente,  devolverá  o  processo  à  Assessoria  de
Licitações e Contratos.

 A Assessoria de Licitações e Contratos abrirá o processo e indicará pregoeiro, o
qual  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, o pregoeiro elaborará a minuta do Edital, nos moldes da Lei 10.520/02, e
submeterá  os  autos  à análise  da Assessoria  Jurídica da Instituição para verificar  a
legalidade dos procedimentos realizados.

Havendo parecer favorável da Jurídica, o processo será remetido à autoridade
superior competente para ratificação do Projeto Básico/Termo de Referência, bem
como autorização para publicação do Edital. 



4.2 FASE EXTERNA

Com  a  publicação  do  Edital,  tem  início  a  fase  externa  do  pregão,  que
compreende edital, o julgamento e classificação, a habilitação do licitante vencedor, a
adjudicação e a homologação.

A versão final do Edital deve ser publicada com antecedência mínima de oito
dias úteis da entrega das propostas, pelos meios a seguir:

a) Diário oficial do Rio Grande do Norte;

b) Portal da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte;

c) Tribunal de Contas do Estado – TCE;

d) Mural do Epilogo de Campus;

e) Publicação no site licitações–e, portal do Banco do Brasil.

O pregoeiro  deve aguardar o  dia da sessão,  bem como responder  eventuais
impugnações impetradas em relação ao instrumento convocatório.

A sessão deve ocorrer no dia e na hora marcada, nos moldes descritos no edital.

A declaração do vencedor do pregão pode levar à duas situações:

a)  havendo  recurso  é  concedido  o  prazo  para  apresentar  as  razões  e
contrarrazões  do  mesmo,  depois  de  apresentadas  as  razões  o  pregoeiro  faz  o
julgamento e envia à autoridade superior para analisar e ratificar ou não a posição do
pregoeiro, caso em que a autoridade competente que procederá com a adjudicação, e
posterior  homologação,  nos  termos  dos  incisos  VI  e  VII,  do  art.  6  do  Dec.  nº
10.520/2002;

b) em caso de não haver recurso o pregão é adjudicado pelo pregoeiro, que
remete  os  autos  à  apreciação  do  presidente  da  FUERN,  o  qual,  após  análise  da
Assessoria Jurídica, decidirá acerca da homologação do pregão, nos termos do inciso
VII, do art. 6 do Dec. nº 10.520/2002.

Os atos administrativos de adjudicação e homologação devem ser publicados no
Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. 

Após a homologação o processo retorna à Assessoria de Licitações e Contratos
para a realização dos cadastros nas plataformas a seguir:

a) No SIAI, para informar ao TCE dos ganhadores da licitação; 

b)  No  licitações-e  ou  comprasnet,  a  depender  do  caso,  para  publicar  a
homologação do pregão eletrônico;

c) No SIAFI, para informar os valores da contratação.

Após  os  cadastramentos  acima,  os  autos  são  encaminhados  ao  Setor  de
Contratos para elaboração definitiva do instrumento contratual, coleta de assinaturas
e publicação do extrato do contrato no Diário Oficial.



5 REGISTROS

Os  procedimentos  e  os  resultados  dos  pregões  serão  registrados  em
formulários próprios, atualizados pelos próprios pregoeiros.

6 DO PRAZO

O prazo mínimo para realização de um pregão, considerada a média dos
últimos anos, é de 90 (noventa) dias corridos.



7 DO FLUXOGRAMA


