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INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO 
COMPRAS 

 
 
1. Ofício protocolado com justificativa para a contratação, demonstrando a 
finalidade da aquisição, o relatório de estoques existentes e a previsão de consumo 
de materiais, assinado pelo Diretor do Departamento na modalidade Convite e, nas 
demais modalidades, pelo Secretário da Pasta. 
 
2. Solicitação registrada no SIM - Sistema de Informação Municipal. 
 
3. Descrição detalhada do objeto a ser licitado, contendo as especificações 
técnicas, embalagens e outras características pertinentes do objeto licitado, 
devidamente assinado. 
 
4. Comprovantes da pesquisa de mercado, realizada pelo órgão interessado, 
constando no mínimo 03 (três) orçamentos de referência. 
 
5. Quadro de preços pesquisados, com indicação do preço médio obtido na 
pesquisa. 
 
6. Indicação de todas as condições da contratação, tais como: 
 

• Relação dos locais de entrega, se for o caso; 
• Em caso de fornecimento parcelado: 1) Prazo estimado para o 
contrato, 2) Prazo para a entrega de cada parcela, contado a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento ou da assinatura do Contrato, 3) 
Indicação do quantitativo estimado de cada parcela (diária, semanal, 
quinzenal, mensal ou outra forma); 
• Em caso de fornecimento com entrega total: Prazo máximo da 
entrega contado a partir do recebimento da Nota de Empenho; 
• Forma de pagamento (integral, mensal, parcelada ou outra) e 
condição de pagamento - 10 (dez) ou 20 (vinte) dias fora a dezena (prazo 
contado a partir da data da fatura aprovada pelo órgão); 
• Condições de transporte, se for o caso (tipo de veículo, etc); 
• Obrigações da contratada e obrigações do Município; 
• Sanções para o caso de inadimplemento; 
• Quadros, relações ou documentos, que deverão constituir Anexos 
do edital licitatório; 
• Legislação específica pertinente ao objeto licitado. 

 
7. Indicação do critério de julgamento da licitação (menor preço ou maior lance), 
justificando-o em caso de ser menor preço global (e não menor preço por item). 
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8. Atendimento ao disposto no art. 16, incisos I e II, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00). 
 
9. Documentos referentes à reserva orçamentária e disponibilidade financeira, em 
conformidade com o Decreto de Execução Orçamentária do exercício vigente: 

• Quadro de solicitação de despesa para aprovação da despesa (Assessoria do 
Departamento de Administração Financeira - SF); 

• Termo de disponibilidade financeira emitido pelo Diretor de Administração 
Financeira - SF ou pelo Secretário de Finanças; 

• Reserva orçamentária no SIAFEM (Nota de Dotação - ND). 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
a) Todos os documentos deverão ser assinados pelo responsável do órgão 

interessado. 
 
Em se tratando de Registro de Preços, fica dispensado o atendimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal (item 8) e os documentos referentes à reserva orçamentária 
e disponibilidade financeira (item 9), os quais serão juntados após a homologação do 
certame e previamente a autorização das despesas. 


