
OS 40 PASSOS DE UMA 
LICITAÇÃO EFICIENTE DE 

AQUISIÇÕES 
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CONTEÚDO 

1. Sobre o objeto 

2. Sobre o mercado; 
 

3.     Sobre o preço; 
 
4.     Sobre a estratégia de suprimentos; 
 
5.      Sobre seus fornecedores; 
 
6.      Sobre o controle e fiscalização da aquisição; 
 
7.     Sobre rotinas que geram economia; 
 
8.      Sobre o procedimento legal de compras. 
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Sobre o objeto 
1. Identificar bem o problema ou necessidade.  

2. Reconhecer quais as melhores soluções disponíveis no mercado 

3. Descrever o nome dessa solução (objeto da licitação).  

4. Definir a unidade de medida mais adequada e mais econômica  

5. Fazer o reconhecimento da atualização tecnológicas, quando for 

equipamentos 

6. Definir no Terno de Referencia, as marcas consideradas como 

padrão de qualidades 

7. Identificar se a solução é um objeto divisível  

8. Identificar especificidades do objeto (tipo de embalagem; 

validade; tamanho e condições de armazenamento)  
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“ 
09.  Identificar como esta solução é comercializada.  

10.  Quais os mercados que vendem esta solução. (Micro, 

Pequena, Média ou Grande Empresa) 

11.  Identificar quais os problemas contratuais mais 

comuns e rotineiros nessa comercialização 

12. Levantar se o objeto sofre algum tipo de escassez no 

mercado 

13.  Levantar se o objeto é importação 

SOBRE O  
MERCADO 
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Sobre o preço 
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14.  Identificar se o objeto ou sua matéria prima sofre reflexo 

cambial 

 

15.  Identificar o valor praticado desse objeto (valor já adquirido 

por outros Órgãos) 

 

16.  Identificar o valor atualizado no mercado (estimado com 03 

pesquisas) 

 

17.  Identificar o custo direto e indireto do objeto com 

orçamento detalhado 
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4. SOBRE A ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS 

18.  Definir o local onde será feita a entrega 

19. Ver quantidades necessárias para um ano de consumo, de 

acordo com a gestão e controle de estoques 

20. Implantar Sistema Informatizado de Controle de Estoques 

21. Estabelecer cronograma de entrega para o ano, de acordo com o 

estoque mínimo 

22. Estabelecer como método padrão de compras o sistema just in 

times (Sistema de Registro de Preços - SRP) 

 

5. SOBRE SEUS FORNECEDORES  

23.   Identificar o fornecedor que realizou os últimos fornecimentos 

24. Identificar no cadastro de fornecedores, aquele mais atuante no 

mercado  

25.  Levantar a qualidade, prazo de entrega realizada e preço da última 

compra 
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SOBRE O CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 
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26.  Estabelecer valores de multas moratórias, multas e 

penalidades, claras e objetivas.  

27. Estabelecer como procedimento padrão de recebimento, a 

gestão da qualidade e prazos estabelecidos, através de 

termos circunstanciados de recebimento provisório e 

definitivo, previamente definidos na Ata de Registro de 

Preços 

28.  Implantar como regra, a punibilidade de maus 

fornecedores, na forma legal 

29.  Criar a figura do gerente de registro de preços 

30.  Estabelecer as tarefas do gerente de registro de preços 
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7. SOBRE ROTINAS QUE GERAM ECONOMIA  

31.  Melhorar a gestão de estoques para estabelecer o maior prazo 

possível para a entrega 

32.   Melhorar a gestão do processo de pagamento para estabelecer 

o menor prazo possível de pagamento. 

8. SOBRE O PROCEDIMENTO LEGAL DE COMPRAS 

33. Estudar os procedimentos do Pregão 

34.  Nomear o Pregoeiro e sua equipe no início do processo 

35.  Nomear uma equipe técnica, como apoio ao pregoeiro  

36.  Nomear fiscais técnicos para recebimento, no início do processo   

37.  Estabelecer como procedimento padrão, a entrega de amostras 

do primeiro classificado 

38.  Estudar os Procedimentos do Pregão 

39.  Estudar os Procedimentos do Sistema de Registro de Preços 

40.  Não formalizar contratos e fazer uso somente do empenho e 

Atas de Registros de Preços, como forma de desburocratizar 
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ACESSE NOSSO SITE. CLIQUE AQUI 

CONCLUINDO…. 
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