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Apresentação

A Prefeitura Municipal de Camaçari, no seu processo de modernização, está
melhorando a estrutura da sua área de compras e definindo, de forma clara e
objetiva, as suas atribuições e responsabilidades. Busca-se, dessa forma,
torná-la mais eficiente e producente, de forma a garantir o fornecimento de
materiais e serviços no just in time (tempo justo), dentro das quantidades e
qualidades requeridas pelos nossos servidores. Paralelo a isso, visa-se o
fomento do comércio local e a conquista do respeito e da credibilidade dos
parceiros e fornecedores da Administração Municipal.

No âmbito desse processo de modernização, um dos objetivos a ser alcançado
é o estreitamento na relação com os membros da comunidade empresarial,
dando-lhes a oportunidade de se tornarem parceiros em potencial dos órgãos
públicos municipais. estaduais e federais.

Dentro dessa filosofia, lançamos a segunda edição da Cartilha do Fornecedor,
na qual poderão ser encontrados:

Conceitos Básicos de Licitação;

Informações sobre Pregão Eletrônico;

Informações sobre Cadastro de Fornecedores de Camaçari
(CADFOR);

Indicação de Legislação;

?

?

?

?
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Conceitos Básicos de Licitação

Licitação é o procedimento administrativo formal que a Administração
Pública promove, garantindo a observância do princípio constitucional da
igualdade, com a finalidade de selecionar entre os interessados a proposta
mais vantajosa para um objeto do seu interesse (compra, serviço, obra, etc).

São obrigados a promover licitação todos os órgãos da Administração Pública
direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

De acordo com a legislação, as modalidades de licitação são:

Concorrência;
Tomada de Preços;
Convite ;
Concurso;
Leilão; e
Pregão.

?

?

?

?

?

?

O que é licitação?

Quem está obrigado a promover licitação?

Quais as modalidades de licitação?
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Conceitos Básicos de Licitação

O que é “concorrência”?

Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que,

na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos

mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto (Lei

Federal n.º 8.666/93, art. 22, § 1º).

O que é “tomada de preços”?

Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados

devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas

para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das

propostas, observada a necessária qualificação (Lei Federal n.º 8.666/93, art.

22, § 2º).

O que é “convite”?

Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao

seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo

de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado,

cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na

correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com

antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas

(Lei Federal n.º 8.666/93, art. 22, § 3º).
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Conceitos Básicos de Licitação

O que é “concurso”?

Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para

escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de

prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de

edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45

(quarenta e cinco) dias (Lei Federal n.º 8.666/93, art. 22, § 4º).

O que é “leilão”?

Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda

de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente

apreendidos ou empenhados, ou para a alienação de bens imóveis (nos casos

previstos no art. 19 da Lei Federal n.º 8.666/93), a quem oferecer o maior

lance, igual ou superior ao valor da avaliação (Lei Federal n.º 8.666/93, art.

22, § 5 ).º

Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns,

qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo

fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública, de

maneira presencial ou eletrônica. (Lei Federal n.º 10.520/02)

O que é “pregão”?
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Conceitos Básicos de Licitação

Quais os tipos de licitação?

São tipos de licitação: menor preço; melhor técnica; técnica e preço e maior

oferta ou lance.

O que é “menor preço”?

Menor preço é o tipo de licitação no qual será declarado vencedor o

proponente que ofertar o menor preço para a execução do objeto a ser

contratado.

Melhor técnica é o tipo de licitação no qual será declarado vencedor o

proponente que obter a maior pontuação técnica para a execução do objeto

a ser contratado, reservado, em regra, para serviços de natureza

predominantemente intelectual.

O que é “melhor técnica”?

Técnica e preço é o tipo de licitação no qual será declarado vencedor o

proponente que obter a maior pontuação, resultante da conjugação de

aspectos técnicos e de preço, para a execução do objeto a ser contratado,

reservado, em regra, para serviços de natureza predominantemente

intelectual.

O que é “técnica e preço”?

Maior oferta ou lance é o tipo de licitação no qual será declarado vencedor o

proponente que ofertar o maior preço para consecução do objeto a ser

contratado, normalmente utilizado em caso de venda de bens pertencentes à

Administração.

O que é “maior oferta ou lance”?
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Pregão Eletrônico

O que é “pregão eletrônico”?

O pregão eletrônico consiste numa licitação realizada através de ferramenta

informatizada, disponibilizada na Internet, na qual os licitantes encaminham

as suas propostas e lances eletronicamente, sem a necessidade de se deslocar

até a sede da Administração.

No caso da Prefeitura Municipal de Camaçari, os pregões eletrônicos são

processados através de ferramenta informatizada desenvolvida e

disponibilizada pelo Banco do Brasil - BB.

Como a Prefeitura Municipal de Camaçari processa os seus

pregões eletrônicos?

Para participar dos pregões eletrônicos municipais, um representante da

empresa interessada deverá dirigir-se até a agência mais próxima do Banco

do Brasil, realizar a adesão ao sistema e solicitar a chave de acesso, que

possibilitará a sua participação nessa modalidade licitação. Através do site

www.licitacoes-e.com.br o fornecedor terá acesso a uma cartilha de

orientação. O Licitações-e também poderá ser acessado a partir do site do

Banco do Brasil (www.bb.com.br), opção Licitações na área “salas de

negócios”.

Como participar dos pregões eletrônicos da Prefeitura Municipal

de Camaçari?
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Cadastro de Fornecedores de Camaçari
CADFOR

O que é o Cadastro de Fornecedores de Camaçari?

O Cadastro de Fornecedores de Camaçari (CADFOR) é uma iniciativa

voltada para a implantação de um sistema de registro e acompanhamento

cadastral de pessoas interessadas em manter relações contratuais com a

Prefeitura Municipal de Camaçari, na condição de fornecedores de bens e

serviços demandados pela Administração.

Poderá se cadastrar no CADFOR qualquer pessoa física ou jurídica,

independente de onde esteja domiciliada ou sediada, desde que atenda

plenamente às condições de cadastramento, mediante a apresentação da

documentação especificada pela Prefeitura.

Quem pode se cadastrar no CADFOR?

Além de estabelecer um importante canal de relacionamento com a

Prefeitura Municipal de Camaçari, a inscrição no CADFOR facilitará a

participação do fornecedor nas licitações, dispensando a apresentação de

uma série documentos de habilitação, que já estarão devidamente

registrados no sistema informatizado.

Quais as vantagens de se cadastrar no CADFOR?
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Cadastro de Fornecedores de Camaçari
CADFOR - SIMPLES

O que é o Cadastro de Fornecedores de Camaçari Simples?

O Cadastro de Fornecedores de Camaçari Simples (CADFOR/SIMPLES) é

mais uma inovação da Administração Municipal. Diferente do CADFOR

convencional, nesta modalidade de cadastro os fornecedores interessados

terão um certificado “simples” que lhes pré-habilitará a participar dos

processos de contratação através

, apresentando somente, no momento do

cadastro, os seguintes documentos:

Documentos relativos à habilitação jurídica;

de

Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -

INSS, através da Certidão Negativa de Débito - CND;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,

através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (exclusivamente para

prestação de serviços).

?

?

Dispensas de Licitação (art. 24, inciso II

da Lei Federal n.º 8.666/93)

?

?
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Cadastro de Fornecedores de Camaçari
CADFOR

SIMPLES X CONVECIONAL

Qual a diferença entre o CADFOR SIMPLES e o CONVENCIONAL?

A diferença essencial , de acordo com nossa

legislação, é que com o Certificado CONVENCIONAL, em virtude do rol de

documentos, as empresas têm, relativamente, condições de participarem de

processos licitatórios de maior vulto (como Convites e Tomada de Preços). Já

no cadastro SIMPLES, a quantidade de documentos necessários para emissão

do Certificado é, como vimos, significativamente menor, proporcionando aos

fornecedores a possibilidade de participarem dos processos de contratação

através , com menos burocracia.

Em ambos os casos, o Certificado de inscrição no CADFOR dispensará a

apresentação dos documentos relativos à Habilitação Jurídica e à

Regularidade Fiscal. Para as licitações, tal substituição deverá estar expressa

no Instrumento Convocatório (Edital), conforme determina o § 3º do art. 32 da

Lei Federal n.º 8.666/93.

entre um cadastro e outro

de Dispensas de Licitação
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Cadastro de Fornecedores de Camaçari
CADFOR

Como se cadastrar no CADFOR?

Para se cadastrar no CADFOR (convecional ou simples) o interessado deverá

acessar o link “Cadastro” na seção “Fornecedores” do Portal de Compras do

Município (www.compras.camacari.ba.gov.br), preencher os dados

solicitados, anexar a documentação indicada no link “Relação de

Documentos” e encaminhá-los à Comissão de Cadastro e Avaliação de

Fornecedores – COPEC.

A COPEC funciona na Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, no seguinte

endereço:

Rua Francisco Drumond, s/n

Centro Administrativo (Prédio Vermelho)

Centro - Camaçari - Bahia - CEP: 42.800-500

Telefones: (71) 3621-6704/6927

E-mail: copec@camacari.ba.gov.br
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Relação de Documentos
CADFOR

CONVENCIONAL

a) cédula de identidade, no caso de pessoa física;
b) comprovante de endereço, no caso de pessoa física;
c) registro comercial, no caso de empresa individual;
d) contrato ou estatuto social em vigor e últimas alterações, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição dos seus administradores;
e) ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
f) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir;

I - Habilitação Jurídica:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes, estadual e municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo
de atividade;
c) prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do interessado.
d) prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União;
e) prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, através da Certidão Negativa de Débito - CND;
f) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

II - Regularidade Fiscal:
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a) registro ou inscrição na Entidade Profissional competente;
b) indicação das instalações e aparelhamento técnico;

III - Qualificação Técnica:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
na forma da lei;
b) certidão negativa de execução patrimonial;
c) certidão negativa de falência ou concordata;

IV - Qualificação Econômico-Financeira:

V - declaração quanto ao cumprimento do disposto no inciso
XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal.

Relação de Documentos
CADFOR

CONVENCIONAL

12



Relação de Documentos
CADFOR
SIMPLES

a) cédula de identidade, no caso de pessoa física;
b) comprovante de endereço, no caso de pessoa física;
c) registro comercial, no caso de empresa individual;
d) contrato ou estatuto social em vigor e últimas alterações, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição dos seus administradores;
e) ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
f) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir;

I - Habilitação Jurídica:

a) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
interessado, exclusivamente para prestação de serviços;
b) prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, através da Certidão Negativa de Débito - CND;
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

II - Regularidade Fiscal:
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Indicação de Legislação

Para os fornecedores cadastrados no CADFOR é importante o

conhecimento da seguinte legislação (disponível em nosso portal):

?Lei Federal n.º 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública e dá outras providências;

Lei Federal n.º 10.520/02, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e

serviços comuns, e dá outras providências;

Decreto Municipal n.º 4.071/05, que aprova o regulamento para a

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e

serviços comuns;

Decreto Municipal n.º 4.072/05, que regulamenta o parágrafo primeiro do

Art. 2.º da Lei Federal n.º 10.520/02, que trata do pregão por meio da

utilização de recursos da tecnologia da informação (pregão eletrônico);

Decreto Municipal n.º 4.099/05, que regulamenta o Sistema de Registro de

Preços, na conformidade do art. 15, § 3º, da Lei Federal 8.666/93, combinado

com o art. 11 da Lei Federal n.º 10.520/02.

?

?

?

?
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Indicação de Legislação

Para os fornecedores cadastrados no CADFOR é importante o

conhecimento da seguinte legislação (disponível em nosso portal):

?

?

?

?

Decreto Municipal n.º 4.183/06, que cria o Cadastro Central Unificado de

Pessoas Físicas e Jurídicas e dá outras providências.

Lei Municipal n.º 803/07, Estabelece normas específicas sobre licitações,

contratos administrativos e convênios, bem como, sobre a Política de

Tratamento Diferenciado e Simplificado para as Microempresas e Empresas

de Pequeno Porte nas Contratações Públicas, no âmbito dos Poderes do

Município de Camaçari e dá outras providências.

Decreto Municipal n.º 4.715/09, Delega competência ao titular da

Secretaria da Administração, e dá outras providências.

Decreto Municipal n.º 4.862/10 - Regulamenta o Cadastro Unificado de

Pessoas Físicas e Jurídicas, dispõe sobre a emissão do Certificado de Registro

Cadastral, inclusive na sua versão simplificada, e dá outras providências.
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Fale Conosco

Para esclarecimento de dúvidas, sugestões ou solicitações de informações
sobre as licitações municipais, entre em contato conosco.

E-mails:
gecaf@camacari.ba.gov.br
copec@camacari.ba.gov.br

Telefones:
(71) 3621-6927
(71) 3621-6704

Endereço:
Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo
Prédio Vermelho – Térreo
Camaçari/Bahia CEP 42.800-500
Coordenadoria de Materiais e Patrimônio
Gerência de Informação, Avaliação e Cadastro de Fornecedores.

–
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