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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?
Este processo administrativo origina-se de uma solicitação de contratação, feita pela Área Técnica Responsável.

Á
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O Processo Administrativo "Solicitação de Contratação" consiste na realização de um pedido pela Área Técnica Requisitante e deverá ser autorizado pela  Equipe de Compras e contratações e pelo Ordenador de Despesas do órgão. Em caso
de aprovação da contratação, a modalidade de Licitação será definida e o processo segue o trâmite de contratação.

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

 

Essa base é provisória e sujeita a alterações.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
 

Papel   Descrição de Responsabilidades

Área Técnica Responsável/Requisitante

Autuar Processo;
Solicitar Contratação;
Elaborar Estudo Técnico Preliminar;
Encerrar Processo.

Equipe de Compras e contratações Analisar solicitação de contratação;
Analisar Estudo Técnico Preliminar.

Ordenador de Despesas Analisar Solicitação de Contratação.
 

MACROPROCESSO
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo   Descrição do Processo
Solicitar Contratação Processo que descreve as atividades realizadas na solicitação da contratação
Analisar Requisitos da Contratação Processo que descreve as atividades realizadas na análise dos requisitos da Contratação a fim de definir a modalidade de contratação necessária.

 
PROCESSO SOLICITAR CONTRATAÇÃO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
 
Atividade Descrição da Atividade
SEI-Autuar processo A área técnica responsável/Requisitante autua o processo de pregão eletrônico para registro de preço no SEI.
SEI-Solicitar aquisição/ contratação Feita a autuação, o processo é caminhado para a equipe de compras e contratações para análise e possível aprovação da solicitação de contratação ou aquisição.
SEI-Analisar solicitação A equipe de compras e contratações analisa a intenção de contratação e emite despacho de análise, evidenciando a decisão pela continuidade ou não do processo
SEI-Encerrar Processo Caso não seja aprovada a solicitação o processo é encerrado pela área Técnica responsável.
SEI-Analisar solicitação Aprovada em primeira instância pela equipe técnica de compras, a continuidade da contratação/ aquisição deve ser aprovada pelo Ordenador de Despesa. Sendo assim, o ordenador deve analisar a solicitação
SEI-Encerrar Processo Caso não seja aprovada a solicitação pelo ordenador de despesa, o processo é encerrado pela área Técnica responsável.

 
 

PROCESSO ANALISAR REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade Descrição da Atividade
Verificar Plano de
Contratações  

SEI-Revisar Plano Caso o pedido de contratação/ aquisição não esteja registrado no Plano Geral de Contratação, a equipe de compras e contratações procede com a revisão do plano, atualizando com o objeto de contratação faltante.
Consultar disponibilidade em
ata SRP Caso o Órgão participe de Ata de Registro de Preços com objeto equivalente, deverá ser feita consulta à Ata de Registro de Preço na qual o órgão participe, a fim de saber se a ata atende a demanda do órgão.

SEI- Alterar processo O processo é alterado e a aquisição será feita através do processo de Consumo de Ata de SRP.
Processo Participar de Ata de
Registro de Preço

O órgão não sendo participante de Ata de registro de preço vigente, mas tendo interesse em aderir á ata que será aberta por outro órgão procede com o encerramento do processo de pregão e abertura do processo
de Participação de ata de registro de preço. Não havendo interesse ou vantajosidade em aderir à ata existente, o processo de pregão é mantido.

SEI-Elaborar Estudo técnico
preliminar  área técnica responsável/requisitante elabora o Estudo Técnico preliminar a fim de expor o planejamento da contratação solicitada

SEI-Analisar Estudo Técnico
preliminar

A equipe analisa o estudo técnico preliminar elaborado pelo requisitante, podendo solicitar alteração do documento. Além disso, a partir da análise pode ser constatada que a contratação solicitada não possui característica de
registro de preço e consequentemente não deverá ser feita pelo processo de Pregão para registro de preço.

Tipo processual Definido Com a definição do tipo processual, o processo é alterado para a modalidade condizente e o trâmite da contratação prossegue.
 
 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Atividade Nome do documento Descrição do documento
SEI-Solicitar
aquisição/contratação

Despacho de Solicitação de
aquisição/ contratação

Despacho que solicita a contratação ou aquisição para
que seja analisado.

SEI-Analisar
solicitação

Despacho de análise sobre aquisição
ou contratação

Despacho com análise da solicitação, permitindo a
continuidade ou orientando o encerramento do processo.

SEI-Encerrar
processo Termo de encerramento de processo Termo que formaliza o encerramento do processo.

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

BASE LEGAL:

Lei 8.666 de 1993.
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