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Auditório da CINEPAuditório da CINEP



PautaPauta
�� Sistema Gestor de DocumentosSistema Gestor de Documentos

�� Portaria Conjunta CGE/SEAD 03/2012Portaria Conjunta CGE/SEAD 03/2012

�� FinalidadeFinalidade
�� PadronizarPadronizar

�� Assegurar Qualidade e Aderência a LegislaçãoAssegurar Qualidade e Aderência a Legislação�� Assegurar Qualidade e Aderência a LegislaçãoAssegurar Qualidade e Aderência a Legislação

�� Aprimoramento dos modelosAprimoramento dos modelos

�� Violação do princípio da vinculação ao EditalViolação do princípio da vinculação ao Edital
�� OcorrênciasOcorrências

�� RiscosRiscos

�� ResponsabilizaçãoResponsabilização



SGDSGD

�� Padrões DefinidosPadrões Definidos
�� Editais Editais –– Pregão Presencial; Carta ConvitePregão Presencial; Carta Convite
�� Termo de ReferênciaTermo de Referência
�� ContratosContratos�� ContratosContratos

�� UsoUso obrigatórioobrigatório porpor todastodas asas unidadesunidades
vinculadasvinculadas aoao PoderPoder ExecutivoExecutivo desdedesde 11ºº dede
outubrooutubro dede 20122012

�� SugestõesSugestões parapara aprimoramentoaprimoramento dosdos modelosmodelos
devemdevem serser feitasfeitas àà CentralCentral dede ComprasCompras



Princípio de vinculação ao EditalPrincípio de vinculação ao Edital

A licitação destinaA licitação destina--se a garantir (...) e será se a garantir (...) e será 
processada e julgada em estrita conformidade com processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos (...) os princípios básicos (...) da vinculação ao da vinculação ao 
instrumento convocatórioinstrumento convocatórioinstrumento convocatórioinstrumento convocatório

Entre os documentos que compõem os autos de Entre os documentos que compõem os autos de 
procedimentos licitatórios estão as procedimentos licitatórios estão as Minutas de Minutas de 
ContratoContrato



OcorrênciasOcorrências

�� ContratosContratos assinadosassinados DIFERENTESDIFERENTES DASDAS
MINUTASMINUTAS CONSTANTESCONSTANTES DOSDOS
PROCEDIMENTOSPROCEDIMENTOS LICITATÓRIOSLICITATÓRIOS
�� ExigênciasExigências ee ObrigaçõesObrigações licitadaslicitadas queque sãosão�� ExigênciasExigências ee ObrigaçõesObrigações licitadaslicitadas queque sãosão
“abandonadas”“abandonadas” nono ContratoContrato

�� CriaçãoCriação dede novasnovas exigênciasexigências ouou obrigaçõesobrigações

�� SurgimentoSurgimento dede novosnovos ônusônus parapara aa AdministraçãoAdministração

�� DesvinculaçãoDesvinculação entreentre oo LicitadoLicitado ee oo ContratadoContratado



ConsequênciasConsequências

�� Danos ao erárioDanos ao erário

�� Dificuldade na liquidação da despesaDificuldade na liquidação da despesa

Nulidade do contratoNulidade do contrato�� Nulidade do contratoNulidade do contrato

�� Ato de ImprobidadeAto de Improbidade

�� Responsabilização administrativa, civil e penal de quem Responsabilização administrativa, civil e penal de quem 
deu causa a nulidadedeu causa a nulidade



AvisosAvisos
�� Novo trâmite no Sistema Eletrônico Gestor de Novo trâmite no Sistema Eletrônico Gestor de 
ComprasCompras
�� Se a licitação for ser processada no órgão, após Se a licitação for ser processada no órgão, após 
inclusão edital, processo será tramitado para inclusão edital, processo será tramitado para 
Assessoria Jurídica elaborar Parecer Aprovando Assessoria Jurídica elaborar Parecer Aprovando Assessoria Jurídica elaborar Parecer Aprovando Assessoria Jurídica elaborar Parecer Aprovando 
EditalEdital

�� IntempestividadeIntempestividade
�� AA partirpartir dasdas 1818hh dodo próximopróximo diadia 55 dede abrilabril nãonão serãoserão
habilitadoshabilitados –– parapara tramitaçãotramitação dede AditivosAditivos ––
ContratosContratos ouou ConvêniosConvênios VencidosVencidos



ResponsabilidadeResponsabilidade

“As minutas de editais de licitação, bem como as “As minutas de editais de licitação, bem como as 
dos dos contratoscontratos, acordos, convênios ou ajustes , acordos, convênios ou ajustes 
devem ser devem ser previamente examinadas e aprovadas previamente examinadas e aprovadas 
por assessoria jurídica da Administração”por assessoria jurídica da Administração”. . 

É a ASSESSORIA JURÍDICA RESPONSÁVEL É a ASSESSORIA JURÍDICA RESPONSÁVEL 
por GARANTIR que o Contrato assinado por GARANTIR que o Contrato assinado 
corresponda ao Contrato Licitado.corresponda ao Contrato Licitado.


