
FASE INTERNA DA FASE INTERNA DA 
LICITAÇÃO NA ALESP

André Guilherme Bello Teixeira Alves



Módulos:

� Fluxo Interno do Procedimento Licitatório;� Fluxo Interno do Procedimento Licitatório;

� Aspectos Gerais do Memorial Descritivo;



Fluxo Interno do Procedimento Licitatório

� Fluxograma� Fluxograma

� Atribuições

� Projeto ALESP Digital

� Normas Pertinentes(Ato nº 12/2004 da MESA,...)
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Fluxograma (Cont.)
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Em qualquer momento que haja
modificação nas especificações do
Memorial Descritivo, o Procedimento
retorna ao Serviço de Compras pararetorna ao Serviço de Compras para
refazer a estimativa ou ratificá-la. Se
houver alteração, será encaminhado à
DPCO para retificar o empenho.



Atribuições

� UNIDADE SOLICITANTE

Solicitação de Compras – Especificações do Memorial Descritivo - Ratificação;Solicitação de Compras – Especificações do Memorial Descritivo - Ratificação;

Manifestação – cumprimento do artigo 8º, inciso I, do Regulamento do Pregão Eletrônico
(exige definição precisa, suficiente e clara do objeto com vedação à indicação de marca e
especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a
competição) e observar a compatibilidade do orçamento ofertado com o ditame contido no
inciso III do referido artigo.

� PROTOCOLO GERAL 

Registro das solicitações, criação do processo físico e seu arquivamento;

Digitalização de documentos e arquivo dos originais.Digitalização de documentos e arquivo dos originais.

� NÚCLEO DE QUALIDADE

Verificação das diretrizes sustentáveis – Promoção do desenvolvimento nacional sustentável –
Artigo 3º da Lei nº 8.666/1993.



Atribuições (Cont.) 

� COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Elaboração da Minuta de Edital e Anexos com base nas especificações constantes do MemorialElaboração da Minuta de Edital e Anexos com base nas especificações constantes do Memorial
Descritivo;
Publicação de Abertura do Certame;
Realização da Sessão Pública da Licitação e Publicação do Resultado;
Disponibilização do Edital e Anexos, bem como da Ata da Sessão Pública na Internet (Portal).

� SERVIÇO DE COMPRAS
Pesquisa de mercado – Mínimo 3 empresas – Planilha de Preços – Média Estimada - Verifica se
os bens/serviços são comuns e, então, se o caso, sugere-se a adoção da Modalidade Pregão.
Cadastra a Oferta de Compra no Siafísico.Cadastra a Oferta de Compra no Siafísico.
Verificar e efetuar, se necessário, o cadastro no CAUFESP, bem como verificar a inexistência de
pendências no CADIN.

� PROCURADORIA
Parecer Jurídico acerca do procedimento e análise da Minuta de Edital e Anexos.

Obs.: Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos no objeto do edital, em perfeita conformidade com as especificações usuais
praticadas no mercado (Artigo 2º , § 1º, do Regulamento do Pregão).



Atribuições (Cont.) 

� DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Verifica a existência de previsão orçamentária e classifica a despesa na categoria econômicaVerifica a existência de previsão orçamentária e classifica a despesa na categoria econômica
apropriada. Se houver previsão, informa a disponibilidade de recursos, efetua a reserva e
declara a compatibilidade da despesa com o PPA, a LDO e a LOA.

� DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Verifica as informações financeiras da licitante.

� SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autoriza o prosseguimento do procedimento licitatório, indicando o Pregoeiro e seu suplente, eAutoriza o prosseguimento do procedimento licitatório, indicando o Pregoeiro e seu suplente, e
realiza o saneamento do processo.



Atribuições (Cont.) 
Competências da Mesa Diretora / Secretário Geral de Administração:

(Artigo 13 do Regulamento do Pregão Eletrônico e Artigo 5º do Regulamento do Pregão Presencial)

� Autorizar a abertura de licitação com a subscrição do Edital e Anexos;

� Designar o pregoeiro e seu substituto, bem como os componentes da equipe de apoio;

� Analisar as impugnações e questionamentos relativos ao Edital e Anexos;

� Decidir os recursos interpostos contra atos do pregoeiro e adjudicar o objeto, neste caso;

� Revogar, anular ou homologar o procedimento licitatório; e

� Promover a celebração do contrato ou instrumento equivalente. � Promover a celebração do contrato ou instrumento equivalente. 

Obs. 1: Processos de Competência da Mesa Diretora:

Após a SGA verificar o atendimento às observações realizadas no parecer da Procuradoria, a SGA elaborará
relatório dos atos procedimentais e encaminhará à Mesa para autorizar a abertura do certame. Tal relatório
e encaminhamento também são realizados no momento da decisão de homologação.

Obs. 2: 24.000 UFESPs = R$ 565.200,00



Projeto ALESP Digital

� Sistema de Solicitação de Compras� Sistema de Solicitação de Compras

� Sistema ALESP Digital (Processo de Aquisição Eletrônico)

� Sistema de Gestão de Contratos



Sistema de Solicitação de Compras

O Sistema de Solicitação de Compras faz parte do Projeto ALESP Digital e tem como objetivoO Sistema de Solicitação de Compras faz parte do Projeto ALESP Digital e tem como objetivo

agilizar todo o processo de compra da ALESP.

Com o uso deste sistema, as novas solicitações de compra tramitarão eletronicamente pelas

Unidades Administrativas, garantido assim maior integridade, transparência e segurança

a todo o processo.





Há possibilidade de editar a descrição e/ou incluir complementação em anexo
(informações obrigatórias – ex: prazo para entrega/execução (possível cronograma),
necessidade de catálogo e prazo de garantia/validade).



Sistema ALESP Digital

� ATO Nº 03/2011, DA MESA� ATO Nº 03/2011, DA MESA
Estabelece procedimentos para implantação do processo
eletrônico de aquisição de materiais e serviços, denominado
ALESP DIGITAL.



Manual de Procedimentos (Intranet)

� Na Solicitação de Compras, o código do SIAFÍSICO* deve ser informado obrigatoriamente.

� Caso seja confirmada a não existência do código do SIAFÍSICO, o cadastro será solicitado pelo próprio� Caso seja confirmada a não existência do código do SIAFÍSICO, o cadastro será solicitado pelo próprio
Serviço de Compras. Neste caso, será necessário aguardar o cadastramento na Secretaria da Fazenda para
prosseguir com o preenchimento da Solicitação de Compras.

� O sistema então gerará Memorando para itens centralizados e a Solicitação de Compras para itens
não centralizados. Ao concluir o cadastro dos itens e finalizar a solicitação, acesse o Sistema ALESP
Digital para dar início ao fluxo eletrônico.

� IMPORTANTE: o sistema informa o nº do Processo eletrônico (sequencial e único). Anote-o para
acompanhar a tramitação.

� Não é necessário imprimir os Memorandos, mas é necessário que todos os responsáveis façam a
aprovação eletronicamente. O acompanhamento deverá ser feito pelo Sistema ALESP Digital, mas neste
período, é aconselhável confirmar por telefone o envio do memorando para a Unidade Centralizadora
responsável.

*Siafísico - Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras, detalha os valores empenhados
adicionando à execução orçamentária os cadastros de materiais, serviços e fornecedores, permitindo o
acompanhamento das aquisições, dos contratos de serviços e seus respectivos valores – Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo.



JUNTADA DE DOCUMENTOS EM PAPEL NO ALESP DIGITAL

� Para juntar documentos em papel que não tenham sido gerados eletronicamente ao Processo (por
exemplo, proposta de um fornecedor, catálogo de produtos, entre outros) é necessário seguir osexemplo, proposta de um fornecedor, catálogo de produtos, entre outros) é necessário seguir os
seguintes passos:

� Imprima e preencha o formulário “Solicitação de Digitalização para o ALESP Digital” (disponível
na página formulários da INTRANET) que deverá ser entregue para o Centro de digitalização de
Documentos (CDD) do Serviço de Protocolo Geral. Se houver dúvidas, ligue para o ramal: 6327

ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL

� Todos os documentos que eram assinados no papel precisam ser assinados digitalmente.Todos os documentos que eram assinados no papel precisam ser assinados digitalmente.

� Caso não possua o certificado digital, deverá imprimir o documento, providenciar as assinaturas
e digitalizá-lo na forma acima descrita.







Sistema de Gestão de Contratos

� O Sistema desenvolvido pela Divisão de Desenvolvimento Organizacional
(DDO) tem por propósito auxiliar na fiscalização dos contratos, de forma
integrada ao ALESP DIGITAL, permitindo a troca de informações com o seu
banco de dados (ex: andamento dos processos, competência,...) e a extração de
relatórios para acompanhamento.







Normas Pertinentes
� Regulamento dos Procedimentos Administrativos de Contratação - Ato nº

12/2004;

� Regulamento do Pregão Presencial – Ato nº 02/2004;

� Regulamento do Pregão Eletrônico – Ato nº 15/2013;

� Regulamento do Sistema de Registro de Preços – Ato nº 22/2009;

� Procedimentos para implantação do ALESP Digital - Ato nº 03/2011;

� Regulamento relativo às Condições de Segurança do Trabalho – Ato nº 11/2001;

� Aplicação de Sanções e Multas Administrativas – Ato nº 04/2000;

� Legislação Federal
� Lei nº 8.666/1993 – artigos 3º, 4º, 6º, 7º, 14, 15, 20, 22, 27 a 53, 109, 115 e 117;
� Lei nº 10.520/2002 – artigos 1º a 4º.
� Lei Complementar nº 123/2006 - artigos 3º, 4º e 42 a 49.

� Outras Normas (Ex: Lei Estadual nº 13.122/2008 e Lei Estadual nº 6.544/1989)



Aspectos Gerais do Memorial Descritivo

� Introdução� Introdução

� Formulário

� Legislação Federal

� Normas Internas

� Súmulas do TCE/SP

� Recomendações� Recomendações



Introdução

� O Memorial Descritivo é documento fundamental para a realização da licitação,
“mediante o qual a Administração explicita o objeto, documentando de forma“mediante o qual a Administração explicita o objeto, documentando de forma
sistemática, detalhada e cabal o objeto da contratação que pretende realizar”*.

� “A exigência de uma prévia e completa especificação do objeto a ser contratado pela
Administração Pública como requisito essencial à licitação foi introduzida na legislação
brasileira com a edição do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967”.*

� Dois modelos de definição do objeto:
� Liberdade plena do requisitante (não há padrão e gera desperdício de procedimentos);� Liberdade plena do requisitante (não há padrão e gera desperdício de procedimentos);

� Prévia definição dos objetos em catálogos, listagem, etc (modelo adotado na ALESP -
Siafísico). Entretanto, há possibilidade de complementar a descrição;

*SANTANA, Jair Eduardo; CAMARÃO, Tatiana; CHRISPIM, Anna Carla Duarte. Termo de Referência: o
Impacto da Especificação do Objeto e do Termo de Referência na Eficácia das Licitações e Contratos. Lauro
de Freitas, BA: JAM Jurídica Editora, 2012, págs. 21 e 25



Introdução (Cont.)

� Requisitos e Elementos Intrínsecos:� Requisitos e Elementos Intrínsecos:

� Natureza;

� Composição;

� Medidas;

� Quantidade.

� Requisitos e Elementos Extrínsecos:

� Disponibilidade e Preço de Mercado;� Disponibilidade e Preço de Mercado;

� Cronograma, Prazo de Execução/Entrega;

� Modo e Local de Execução/Entrega;

� Cumprimento de Padrões (ABNT);

� Obrigações Acessórias (Ex: Instalação e Garantia).





Legislação Federal
� Lei Federal nº 8.666/1993:

Artigo 6º, inciso IX (Definições - Projeto Básico): conjunto de elementos necessários eArtigo 6º, inciso IX (Definições - Projeto Básico): conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado;

Artigo 7º, § 5o - Vedação a marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos
em que for tecnicamente justificável;

Artigo 12 – estabelece alguns requisitos:

- possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no
local para execução, conservação e operação;

- economia e facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra
ou do serviço;

- adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas, bem como verificação- adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas, bem como verificação
do impacto ambiental.

Artigo 14 - Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos
recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem
lhe tiver dado causa.

Artigo 15 – Utilização, quando possível, do Sistema de Registro de Preços e previsão de
padronização das especificações técnicas;



Legislação Federal (Cont.)

� Lei Federal nº 10.520/2002 (artigo 3º, incisos I a III):

Artigo 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto
do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para
fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso
I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados,
bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens
ou serviços a serem licitados.



Normas Internas

� Ato nº 12/2004
Anexo I – Item 1:Anexo I – Item 1:

� A Unidade Solicitante deverá fazer constar da Solicitação de Compras a devida e detalhada
JUSTIFICATIVA do pedido, esclarecendo o motivo da necessidade da aquisição, assim como o
respectivo código SIAFÍSICO.

� Obrigatoriamente, deverá apontar a necessidade de amostra e a existência de previsão
orçamentária.

� No caso de aquisição de bens e serviços comuns:

� Descrever as características essenciais e indispensáveis a sua identificação, evitando a
indicação de marca específica, salvo necessidade inafastável desta (desde queindicação de marca específica, salvo necessidade inafastável desta (desde que
acompanhada de justificativa técnica e, se for o caso, dos documentos que comprovem tal
necessidade).

� O pedido deverá vir acompanhado do seu respectivo Memorial Descritivo, com a descrição
das especificações mínimas dos mesmos, com a indicação do prazo para
entrega/execução (definição das etapas), necessidade ou não de apresentação de
catálogo, assim como de prazo de garantia/validade, conforme o caso.



Normas Internas (Cont.)

� Anexo IV – Subitem 1.3:

� No caso de obras/serviços de engenharia:

� O pedido deverá estar acompanhado do seu respectivo PROJETO BÁSICO, o qual deverá
estabelecer diretrizes e fixar características técnico-construtivas, além de estabelecer os
principais tópicos do projeto, detalhadamente, que devem ser executados de acordo com o
padrão da obra em questão, devendo ser composto de MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO
ESTIMADO (Planilha de preços unitários e totais estimados com base no Relatório de Custos de
Construção - PINI Sistemas) e croqui/peças gráficas de orientação, se for o caso.

� Dentre as considerações gerais, deverão constar, sem exceção, o prazo de execução da
obra/serviços de engenharia, com a definição das etapas de execução, se for o caso, o prazo deobra/serviços de engenharia, com a definição das etapas de execução, se for o caso, o prazo de
garantia dos serviços executados, a possibilidade, ou não, de subcontratação de serviços,
especificando-se, se for o caso, claramente quais seriam os serviços autorizados à subcontratação,
assim como se determinando a percentagem a que esta eventual subcontratação corresponderia
dentro da execução total da obra/serviços de engenharia e, ainda, a vinculação ao atendimento das
regras contidas no Ato nº 11/2001, da Mesa da ALESP.



Normas Internas (Cont.)

� Regulamento do Pregão Eletrônico (Ato nº 15/2013):

Artigo 8º - A fase preparatória do Pregão será iniciada com a abertura do procedimento no
qual constará:

I - a definição do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que,
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a
realização do fornecimento e/ou da prestação dos serviços, devendo estar refletida no
documento “Solicitação de Compras” e Memorial Descritivo, se for o caso;

II - a justificativa circunstanciada acerca da necessidade da contratação.II - a justificativa circunstanciada acerca da necessidade da contratação.



Súmulas do TCE/SP

� SÚMULA Nº 14 - Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de laudos e licenças de qualquer
espécie só são devidas pelo vencedor da licitação; dos proponentes poder-se-á requisitar tão somente declaração de
disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de apresentá-los no momento oportuno.disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de apresentá-los no momento oportuno.

Segundo Marcelo Palavéri, “(...) a apresentação de laudos e de licenças de qualquer espécie somente deve ser
exigida do vencedor (...) tendo por objetivo a ampliação da disputa, com a possibilidade de participação de
interessados que ainda não disponham desses elementos, exigindo-se do licitante apenas a prévia
declaração(...)”¹

Exceção: prova de atendimento a requisitos previstos em lei especial – artigo 30, IV, da Lei 8.666/93.

� SÚMULA Nº 15 - Em procedimento licitatório, é vedada a exigência de qualquer documento que configure
compromisso de terceiro alheio à disputa. (Ex: carta de solidariedade do fabricante)

� SÚMULA Nº 17 - Em procedimento licitatório, não é permitido exigir-se, para fins de habilitação, certificações de� SÚMULA Nº 17 - Em procedimento licitatório, não é permitido exigir-se, para fins de habilitação, certificações de
qualidade ou quaisquer outras não previstas em lei. (Ex: ISO 9001:2008 – apenas da licitante vencedora)

� SÚMULA Nº 18 - Em procedimento licitatório, é vedada a exigência de comprovação de filiação a Sindicato ou a
Associação de Classe, como condição de participação. (Artigo 5º, XX, e Artigo 8º, V, da CF – Liberdade de
associação e filiação sindical)

� SÚMULA Nº 19 - Em procedimento licitatório, o prazo para apresentação das amostras deve coincidir com a data
da entrega das propostas.

¹ PALAVÉRI, Marcelo. Licitações Públicas: comentários e notas às súmulas e à jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Belo
Horizonte: Forum, 2009, pág. 60.



Súmulas do TCE/SP (Cont.)

� SÚMULA Nº 23 - Em procedimento licitatório, a comprovação da capacidade técnico-profissional, para
obras e serviços de engenharia, se aperfeiçoará mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervoobras e serviços de engenharia, se aperfeiçoará mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo
Técnico), devendo o edital fixar as parcelas de maior relevância, vedada a imposição de quantitativos
mínimos ou prazos máximos (CAT é expedido pelo CREA e comprova a experiência apenas do profissional –
Resolução 317 CONFEA).

� SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação
operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos
de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a
60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

� SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo
possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilizepossível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execução dos serviços (contrato de prestação de serviços).

� SÚMULA Nº 30 - Em procedimento licitatório, para aferição da capacitação técnica, poderão ser exigidos
atestados de execução de obras e/ou serviços de forma genérica, ficando vedado o estabelecimento de
apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias,
edificação de presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens (não pode exigir experiência em atividade
específica, somente o mesmo nível de complexidade).



Recomendações

� Amostra
Tem por finalidade avaliar a qualidade do bem almejado e assegurar que o objeto será fornecidoTem por finalidade avaliar a qualidade do bem almejado e assegurar que o objeto será fornecido
nas mesmas condições daquele apresentado na sessão.
É necessário estabelecer critérios objetivos e possuir conhecimentos técnicos para avaliação.
Razoabilidade na exigência, considerando o tamanho e o custo da amostra.

� Objeto Divisível
O objeto deverá ser dividido em itens sempre que divisível, salvo quando houver razões de ordem
técnica e/ou econômica que justifiquem a aquisição em conjunto.

� Marca� Marca
Em regra, a indicação é vedada, exceto se demonstrado técnica e motivadamente que somente
aquela atende às necessidades específicas da Administração.
Pode contudo ser utilizada como parâmetro de qualidade e para facilitar a descrição do objeto e
desde que seguida, por exemplo, das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor
qualidade”, devendo, nesse caso, o produto tecnicamente similar ser aceito sem restrições pela
Administração.



Recomendações (Cont.)

� Garantia
Não solicitar garantia superior ao prazo de uso real do equipamento, a exemplo de produtos deNão solicitar garantia superior ao prazo de uso real do equipamento, a exemplo de produtos de
informática, constantemente aprimorados em sua tecnologia, por ser ato antieconômico
(Orientação do TCU).

� Cronograma Físico-Financeiro

Tem por finalidade vincular o desembolso dos recursos financeiros à efetiva realização dos
serviços contratados. A correta e proporcional especificação do cronograma que vincule a
Contratada ajuda a evitar que esta realize inicialmente um serviço de menor importância e
receba grande parte do valor total do Contrato e assim retardar o restante dos serviços.

� Atestado de Vistoria� Atestado de Vistoria
É importante que a Licitante conheça as condições locais onde serão cumpridas as obrigações
de modo a identificar eventual necessidade de adaptações que se fizerem necessárias para a
prestação dos serviços. Também é útil como forma de a Administração se resguardar, pois a
contratada não poderá alegar a existência de impedimentos para a perfeita execução do objeto,
amparada no desconhecimento das instalações onde realizará os serviços.
A Unidade não pode restringir o prazo para realização da vistoria, que deve compreender o
período de divulgação do Edital.
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