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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Superintendência de Gestão do Processo Digital
 

BASE DE CONHECIMENTO
A base de conhecimento é um importante espaço dentro do SEI-RJ, onde são encontradas as informações essências para adequada instrução processual. Como boa prática, todo o processo é mapeado para que todos possam

entender o funcionamento do fluxo de trabalho de ponta a ponta. Dessa forma, nem todas as atividades descritas nesta Base de Conhecimento são executadas exclusivamente no SEI-RJ. A maioria dos processos envolvem a utilização de
outros sistemas corporativos e atividades manuais. Por isso, na base de conhecimento, as atividades serão identificadas conforme mostra a tabela abaixo:

 

Tipo de Identificação Descrição

Atividade executada manualmente, sem a utilização de um sistema.

Atividade executada exclusivamente no SEI!RJ.

Atividade executada no SEI!RJ e nos sistemas identificados.

Atividade executada apenas no sistema identificado, sem a utilização do SEI!RJ.

QUAL É O PROCESSO?

O presente processo administrativo trata de uma Modalidade que a Lei de Licitações desobriga a Administração de realizar o procedimento licitatório, por inviabilidade de competição. Logo, se não há competidores a realização de licitação é
inexigível, segundo Inciso I do Art. 25 da lei 8666/93.
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Dono do Processo: Subsecretaria de Gestão - SUBGEST

Responsável pelas informações contidas nesta base: GLIC - Gerência de Licitações e Contratos

Nível de Acesso: Público

Essa base de conhecimento é provisória e está sujeita a alterações/complementações.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
 

Papel   Descrição de Responsabilidades

Autoridade Competente do órgão

-Aprovar solicitação de aquisição/ contratação de serviço;
-Aprovar Termo de referência;
-Aprovar Pesquisa de mercado;
-Aprovar Reserva orçamentária;
-Analisar instrumento Contratual;
-Aprovar Ato de Inexigibilidade.

Assessoria Contábil -Classificar despesa orçamentária.
Assessoria Jurídica -Elaborar parecer jurídico dos documentos analisados.

Assessoria de Licitação e Contratos -Elaborar minuta do Ato de Inexigibilidade;
-Elaborar minuta de contrato.

Gerência Financeira -Efetuar Reserva Orçamentária;
-Realizar empenho.

Gerente da GLIC

-Analisar e solicitar aprovação do Termo de Referência;
-Solicitar providências orçamentárias;
-Analisar e solicitar aprovação da Inexigibilidade de Licitação;
-Analisar e solicitar aprovação do Contrato.

Núcleo de Especificação e pesquisa de mercado -Adequar Termo de Referência quando necessário.
-Realizar pesquisa de preço.

Procurador Geral Ratificar Ato de Inexigibilidade gerando o documento que será publicado dando ciência – Ratifico do Ato de Inexigibilidade.
Subprocurador ou substituto Assinar Ato de Inexigibilidade

Setor Técnico Requisitante -Elaborar a especificação de compra ou da contratação do serviço;
-Analisar Termo de Referência elaborado;

 

MACROPROCESSO
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo   Descrição do Processo
Elaborar Especificação Técnica Processo que descreve as atividades realizadas na elaboração da especificação Técnica de aquisição de bem de consumo ou contratação de serviço.
Elaborar Termo de Referência Processo que descreve as atividades realizadas na elaboração do Termo de Referência.
Realizar Pesquisa de mercado Processo que descreve as atividades realizadas na elaboração e aprovação da Pesquisa de mercado.
Realizar Reserva orçamentária Processo que descreve as atividades realizadas na reserva orçamentária.
Elaborar Contrato Processo que descreve as atividades realizadas na elaboração do instrumento contratual existente.
Publicar Ato de Inexigibilidade Processo que descreve as atividades realizadas na publicação do Ato de Inexigibilidade.
Realizar empenho Processo que descreve as atividades realizadas para efetivação do empenho.

 
ELABORAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



04/10/2019 SEI / ERJ - Contratação: Inexigibilidade - SEFAZ/BCC

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_visualizar&id_base_conhecimento=278&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=91c6eae75068c30bd4a… 4/15

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade

Consultar Plano de Suprimento Quando a solicitação se referir à aquisição de bem de consumo, deve ser verificada a disponibilidade do item no plano de suprimento. Caso o item esteja disponível no plano de suprimento, não é necessário abertura de
processo.

SEI-Autuar processo Após a aprovação da solicitação de aquisição de bem de consumo ou da contratação de um serviço pela Diretoria de Gestão, o processo é autuado no SEI pelo Setor Técnico requisitante
SEI-Elaborar Estudo técnico
preliminar O Setor Técnico requisitante elabora o Estudo Técnico preliminar a fim de expor o planejamento da contratação solicitada

Verificar identificação É consultado o ID do produto/serviço no SIGA.
SEI-Elaborar Especificação Feito o Estudo Técnico preliminar, a setor responsável deverá justificar e especificar o objeto a ser comprado ou contratado.

ELABORAR TERMO DE REFERÊNCIA
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade
SEI - Analisar a solicitação de
contratação/aquisição

O processo elaborar termo de referência é iniciado com o recebimento do processo contendo a especificação técnica elaborada anteriormente. De posse da solicitação, a Autoridade competente do órgão deverá analisar
tal solicitação, expondo a análise e decisão através de um Despacho.

SEI-Encerrar processo De posse da solicitação e decidindo pela inviabilidade da aquisição ou contratação do serviço, o processo é encerrado.
SEI-Solicitar elaboração do Termo de
Referência Caso a solicitação seja aprovada, o processo segue para os trâmites necessários. Dessa forma, a Gerente de licitação solicita à equipe responsável a elaboração da minuta do Termo de Referência.

SEI-Elaborar Minuta do Termo de
Referência O Núcleo de Especificação e pesquisa de mercado é responsável pela elaboração da minuta do Termo de Referência e posterior envio para a gerente de licitação.

SEI-Analisar minuta De posse da minuta, a gerente analisa o documento e caso identifique alguma inadequação na minuta elaborada, solicita o retorno para adequação das lacunas ou erros identificados.

SEI-Validar minuta do Termo Para a sequência do processo, é necessária a validação do setor técnico requisitante. Na análise, o setor correspondente ratifica a minuta ou retifica o documento. Feita a análise, o processo é encaminhado à gerente de
licitação para executar as providências cabíveis.

SEI-Retificar minuta Quando o Setor técnico solicita a retificação de algum aspecto abordado do Termo de Referência, o processo é encaminhado pela gerente de licitação ao núcleo que elaborou a minuta. Sendo assim, o núcleo ciente dos
ajustes, elabora uma versão atualizada da minuta.

SEI-Solicitar aprovação De posse da versão final da minuta, é solicitada a aprovação do documento pela autoridade competente.
SEI- Aprovar Minuta A Autoridade competente toma ciência do conteúdo da minuta e aprova o documento. Caso necessário, ajustes poderão ser solicitados.
SEI-Solicitar classificação da despesa A fim de assegurar a classificação correta da despesa, é feita a classificação nessa etapa do processo e ao longo do processo pode ser alterada de acordo com a necessidade.
SEI-Classificar Despesa A Assessoria contábil classifica a despesa.

REALIZAR PESQUISA DE MERCADO



04/10/2019 SEI / ERJ - Contratação: Inexigibilidade - SEFAZ/BCC

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_visualizar&id_base_conhecimento=278&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=91c6eae75068c30bd4a… 7/15



04/10/2019 SEI / ERJ - Contratação: Inexigibilidade - SEFAZ/BCC

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_visualizar&id_base_conhecimento=278&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=91c6eae75068c30bd4a… 8/15

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade
Realizar a Pesquisa de Preços O Núcleo de especificação e pesquisa elabora a pesquisa de preço, consultando sites diversos a fim de identificar os preços dos produtos ou serviços.
SEI-Elaborar Instrução e Mapa demonstrativo de
Preços Após a consulta aos preços, é elaborado o mapa demonstração de pesquisa de mercado com a especificação dos preços encontrados no mercado.

Comparar preço Ao realizar a pesquisa de mercado, caso o Núcleo De Especificação e Pesquisa de Mercado identifique uma Ata Externa e comparando os preços perceba ser vantajoso para administração pública aderir a essa
Ata, é solicitada a adesão.

REALIZAR RESERVA ORÇAMENTÁRIA
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade

SEI-Solicitar providências orçamentárias O processo de reserva orçamentária tem início com a finalização da pesquisa de mercado. Concluída a pesquisa, a gerente de licitação solicita à Gerência financeira solicita a execução das providências
orçamentárias.

SEI-Elaborar o Planejamento da Despesa A Gerência Financeira realiza algumas etapas até o registro e autorização da reserva de orçamento para a contratação desejada. Dessa forma, é elaborado no SIGA o planejamento da despesa que servirá de insumo
para a reserva orçamentária. Feito o registro no SIGA, deverá ser inserida no sistema SEI a tela gerada na operação.



04/10/2019 SEI / ERJ - Contratação: Inexigibilidade - SEFAZ/BCC

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_visualizar&id_base_conhecimento=278&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=91c6eae75068c30bd4… 10/15

Atividade Descrição da Atividade
SEI-Realizar a solicitação da Reserva
Orçamentária A gerência financeira registra no SIGA a solicitação da reserva orçamentária e insere no SEI a tela correspondente.

SEI-Estimar impacto financeiro Quando a Gerência identifica a necessidade de estimar o impacto financeiro que ocorrerá por conta da contratação a ser executada, é feita a estimativa no impacto no SIGA e conforme tratado anteriormente, inserido
no SEI.

SEI-Elaborar a Declaração de adequação
Orçamentária e Financeira Para a situação da estimativa do impacto financeiro, é elaborada também a declaração de adequação orçamentária e Financeira.

SEI- Aprovar Reserva Orçamentária A Autoridade competente aprova a reserva de orçamento destinada para a contratação. Assim como nas etapas anteriores, tal aprovação é realizada no SIGA e posteriormente a tela correspondente inserida no SEI.
SEI-Efetivar reserva orçamentária De posse da aprovação, a gerência financeira efetua o registro da reserva orçamentária no SIAFE e inseri a tela do sistema no SEI.
SEI-Tomar ciência A Gerente de licitação é cientificada da operação concluída, a fim de dar continuidade ao processo de licitação.

 
 
 

ELABORAR CONTRATO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade
SEI-Elaborar minuta de contrato Uma vez identificada a necessidade de elaboração de instrumento contratual, a Assessoria de Licitação e Contratos deverá elaborar a minuta do contrato.
SEI-Analisar Minuta O (a) Gerente de Licitação analisa a Minuta do Contrato e opinar sobre o instrumento. A análise deverá ser apresentada em forma de Despacho.
SEI-Elaborar parecer Após a análise do (a) Gerente de Licitação, a Minuta de Contrato é submetida à apreciação da Assessoria Jurídica. A partir da análise jurídica, será gerado o Parecer Jurídico.
SEI - Dar Visto De posse do Parecer Jurídico, a Autoridade Competente deverá dar visto na Minuta do Contrato.
SEI- Solicitar cumprimento das
recomendações

Caso a Autoridade Competente haja recomendado algum ajuste, caberá a (o) Gerente de Licitação solicitar que a Minuta de Contrato seja adequada. Tal recomendação deverá ser expressa em Despacho, a ser
encaminhado à Assessoria de Licitação e Contratos.

SEI-Elaborar versão final A Assessoria de Licitação e Contratos elabora a versão final do Contrato e encaminha o documento à apreciação da Autoridade Competente. Elaborado o contrato, tal documento será enviado para assinatura da
Autoridade competente juntamente com o Termo de Adesão.

SEI - Solicitar assinatura do contrato O (a) Gerente de Licitação solicita a assinatura do contratos as partes interessadas.
SEI - Inserir documento O contrato assinado é anexado ao processo.
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PUBLICAR ATO DE INEXIGIBILIDADE
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REALIZAR EMPENHO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Atividade Descrição da Atividade
Gerar Nota de Autorização de
Despesa (NAD) Diante da necessidade de empenho ou contrato assinado, a GFIN utiliza o Sistema SIGA para gerar a NAD.

SEI-Solicitar análise da NAD De posse da NAD, a GFIN solicita, por meio de Despacho, a análise de conformidade da NAD à Diretoria de Gestão, via Sistema SEI! RJ.
SEI-Analisar conformidade da
NAD

A Diretoria de Gestão deverá analisar a NAD emitida e manifestar-se a respeito. Desse modo, deverá ser gerado um Parecer que sinalizará a conformidade, ou não, da NAD. Caso a NAD não esteja conforme, o processo
será devolvido à GFIN, possibilitando que nova NAD seja gerada.

Emitir Nota de Empenho Caso a NAD seja aprovada pela Diretoria de Gestão, o processo será encaminhado à GFIN, para que seja realizado o Empenho. Nesse ponto, deverá ser emitida uma Nota de Empenho, por meio do Sistema SIAFE-RJ.
SEI-Inserir Nota de Empenho A GFIN deverá inserir a Nota de Empenho no Sistema SEI! RJ.
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Atividade Descrição da Atividade
SEI-Encerrar processo Após a inserção da Nota de Empenho no Sistema SEI! RJ, o processo administrativo deverá ser encerrado, gerando assim um Termo de Encerramento de Processo.

 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Atividade Nome do documento Descrição do documento
SEI-Elaborar Estudo técnico preliminar Estudo Técnico preliminar Documento utilizado como a etapa de planejamento da contratação, embasando o termo de referência ou o projeto básico.
SEI-Elaborar Especificação Especificação de compra/serviço Documento que contém a justificativa da contratação/ aquisição e a especificação do objeto a contratar/ comprar.
SEI- Analisar a solicitação de contratação/aquisição Despacho de análise sobre aquisição ou contratação Despacho emitido pela autoridade competente autorizando ou não a contratação ou aquisição.
SEI-Encerrar processo Termo de encerramento de processo Documento que formaliza o encerramento do processo.
SEI-Solicitar elaboração do Termo de Referência Despacho de solicitação de elaboração do termo Despacho solicitando ao núcleo a elaboração da minuta.
SEI-Elaborar Minuta do Termo de Referência Minuta do Termo de Referência Documento com a versão preliminar do Termo de Referência.
SEI-Analisar minuta Despacho de análise de minuta de TR Documento que formaliza a analise da minuta pela gerente de licitação.
SEI- Aprovar Minuta Termo de Referência O termo de referência é o documento base para elaboração do edital das licitações

SEI-Elaborar Instrução e Mapa demonstrativo de Preços Mapa de demonstração de
pesquisa de mercado Documento que traz as informações acerca dos preços praticados no mercado.

SEI-Elaborar minuta do Ato de Inexigibilidade Minuta do Ato de Inexigibilidade Minuta do ato que justifica a contratação por Inexigibilidade de licitação.
SEI-Solicitar análise Despacho de encaminhamento de documento Despacho encaminhando a pesquisa de mercado para análise do Setor Técnico requisitante.
SEI-Solicitar análise Despacho de análise da pesquisa de preços Documento que formaliza a análise feita pela Autoridade competente acerca da pesquisa de mercado elaborada
SEI-Solicitar providências orçamentárias Despacho de solicitação de reserva orçamentária Despacho solicitando à Gerencia Financeira que processa com a reserva orçamentária.
SEI-Estimar impacto financeiro Estudos de impacto financeiro Documento que apresenta a estimativa do impacto financeiro ocasionado pela contratação.
Elaborar a Declaração de adequação Orçamentária e Financeira Demonstrativo orçamentário Financeiro Documento que traz a apuração do orçamento-financeiro.
SEI-Elaborar minuta de contrato Minuta de contrato Minuta de Contrato elaborada pela Assessoria de Licitação e Contratos.
SEI-Analisar minuta Despacho de análise de minuta de contrato Despacho com análise, escrito pelo (a) Gerente de Licitação e Contratos, sobre a Minuta de Contrato.
SEI-Elaborar parecer Parecer jurídico de análise de minuta do contrato Parecer Jurídico, apresentado pela Assessoria Jurídica, acerca da Minuta de Contrato.
SEI - Dar Visto Visto Visto da Autoridade Competente na Minuta de Contrato apresentada.
SEI-Solicitar cumprimento das recomendações Despacho de Solicitação de Ajustes no Contrato Despacho, apresentado pelo (a) Gerente de Licitação e Contratos, sugerindo ajustes à Minuta de Contrato.
SEI-Elaborar versão final Contrato Versão final do Contrato apresentada pela Assessoria de Licitação e Contratos.
SEI-Solicitar assinatura Contrato assinado Contrato assinado pela pelo fornecedor.
SEI-Assinar Contrato Contrato assinado Contrato assinado pela Autoridade competente.
SEI-Analisar Minuta Parecer jurídico Parecer jurídico que analisa a minuta de Inexigibilidade.
SEI-Solicitar assinatura Ato de Inexigibilidade Ato de declaração de inexigibilidade de licitação
SEI-Ratificar Ato Ratifico do Ato de Inexigibilidade Ato ratificado pelo Procurado Geral da PGE.

BASE LEGAL:

Inciso I do Art. 25 da lei 8666/93.

Criado por madsantos, versão 1 por madsantos em 25/09/2019 15:52:25.


