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

QUAL É O PROCESSO?
O Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço é uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns 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. O
processo a ser exposto é composto pela fase interna e fase externa do processo licitatório e tem como resultado a geração da Ata de Registro de Preços, que
registrar formalmente os preços para contratações futuras, devendo ser adotado, sempre que possível, para aquisição de bens e serviços comuns.

Dono do Processo: Subsecretaria de Gestão - SUBGEST

                                 PG15 - PGE

Responsável pelas informações contidas nesta base: Superintendência de Logística - SUPLOG

 Níveis de Acesso Permitidos : Público

                                                    Restrito

 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
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Papel   Descrição de Responsabilidades
Assessoria Jurídica Elaborar parecer jurídico dos documentos analisados.

Equipe de Licitações
Elaborar minuta de Edital de licitação;
Elaborar minuta da Ata de Registro de Preço;
Certificar pregoeiros.

Equipe de Compras e contratações
Elaborar minuta do Termo de Referência;
Elaborar Pesquisa de Mercado;
Adequar documentos a partir de ajustes solicitados.

Ordenador de Despesa

Aprovar solicitação de aquisição/ contratação de serviço;
Aprovar Termo de referência;
Aprovar pesquisa de Mercado;
Aprovar Edital de licitação;
Analisar pedido de esclarecimento e impugnação;
Julgar pedido de impugnação;
Analisar Recurso;
Homologar licitação.

Pregoeiro

Realizar pregão eletrônico;
Responder questionamentos,
Analisar Recurso solicitado;
Adjudicar objeto ao vencedor.

Setor Técnico Requisitante

Autuar processo no SEI;
Elaborar a especificação de compra ou da contratação do serviço;
Analisar Termo de Referência elaborado;
Responder esclarecimento técnico.

 

MACROPROCESSO
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo   Descrição do Processo

Elaborar Estudo Técnico Preliminar Processo que descreve as atividades realizadas na elaboração da especificação Técnica de aquisição de bem de consumo
ou contratação de serviço.
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Processo   Descrição do Processo
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.
Elaborar Edital de Licitação Processo que descreve as atividades realizadas na elaboração do Edital de Licitação.
Analisar pedido de esclarecimento/
impugnação de Edital

Processo que descreve as atividades realizadas para esclarecer os possíveis questionamentos acerca do Edital de Licitação
publicado.

Realizar Pregão Eletrônico Processo que descreve as atividades realizadas no certame/sessão do pregão eletrônico.
Elaborar Ata de Registro de Preço Processo que descreve as atividades realizadas na elaboração da Ata de Registro de Preço.

 
PROCESSO ELABORAR ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


