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o trabalho envolve desde reuniões com as áreas que solicitam oserviço
até estudos em grnpo para esclarecer os assuntos mais áridos

Você sabe o que faz uma Comissão de
Licitação?
\31:P)

SAIBA DO QUE A
COMISSÃO TRATA

Compras e serviços
em geral:

• Tomada depreços: valores
superiores a R$ 80 mil até
R$ 650 mil

• Concorrência: acima de
R$650mll

Obras e serviços de
engenharia:

• Tomada de preços: de R$ 150
mil a R$ 1,5 milhão

• Concorrência: valoressuperiores
a R$ 1,5 milhão

uando o servidor pesquisa um edital de
..Iicitação - por curiosidade ou para se in-

formar sobre as aquisições da Alemg -, nem se-
quer imagina todo o trabalho que está por trás de
um simples papel afixado no quadro de avisos,
no térreo do Palácio da Inconfidência. Esse traba-
lho é feito pela Comissão de Licitação, sempre às
voltas com demandas dos diversos setores e as-
suntos muitas vezes áridos. ':t\lguns editais de
contratação de serviços são pormenorizados e,
por isso, requerem muitos estudos para assegu-
rar a melhor contratação para a Casa", afirma o
assessor de Planejamento Estratégico, Leonardo
Boechat, que preside a Comissão .

Segundo Boechat, a concorrência tem o ob-
jetivo de oferecer oportunidades iguais para to-

dos os licitantes, buscando a melhor proposta para
a administração pública. O trabalho da Comissão
engloba desde a elaboração dos editais (de toma.
da de preços ou concorrência), discutindo antes
com as áreas solicitantes; até o julgamento da ha.
bilitação das licitantes conforme os requisitos do
edital, bem como das propostas. Nos casos, por
exemplo, em que os contratos de prestação de
serviços e de contratação das obras são mais com.
plexos, há várias reuniões da Comissão de Licita.
ção com as áreas solicitantes.
Informação democratizada - Boechat infor.
ma que uma das metas da Comissão é tornaras
editais acessíveis ao maior número possível de
pessoas. "Esta é uma tendência nacional da admi.
nistração pública", enfatiza. A idéia é tornar dispo.
nível na Internet tanto os editais quanto as demais
etapas dos processos licitatórios. Dessa forma,
os licitantes não precisariam nem mesmo vir à
Casa para adquirir o edital, que custa R$ 10,00.
Órgãos como os Tribunais de Contas da União,
de Minas e de Santa Catarina adotam essa prática,
assim como as Assembléias de São Paulo e do
Rio Grande do Sul.

André Moura Moreira. Lília
OalvaMichailowsty Gomes
Leonardo Boechat.
Claudette Ferreira e Neusa!),
Pampolini são os integrantes:Ii
da Comissão de Licitação

Trabalho é aperfeiçoado
Comissão de Licitação vem aprimoran-
do, a cada dia, o trabalho realizado, para

aperfeiçoar e agilizar todos os processos que en-
volvem a aquisição ou contratação de produtos e
serviços. O objetivo, segundo Leonardo Boechat, é
"queimar" etapas que possam tornar mais longo o
prazo para publicação dos editais. "Estamos elimi-
nando algumas fases para imprimir maior dinamis-
mo ao trabalho", acrescenta. Da ata de uma reu-
nião, por exemplo, entre a Comissão de Licita-
ção e determinada área solicitante, pode sair um
"de acordo" que já desencadeia mudanças imedi-
atas no edital.:1P~~~_M_~~~I~O~~ ~. _

Estudo - O desafio de lidar com assuntos às vezes
desconhecidos é superado com muito estudo. Foi
o que aconteceu quando a equipe elaborou o edital
para aquisição de equipamentos de informática.
"Por ser uma modalidade de licitação que exige
julgamento por técnica e preço, praticamente sem
experiência anterior, empreendemos um debate
na própria Comissão, além de várias reuniões com
a área solicitante", explica Boechat. A mesma ne-
cessidade de análise e dedicação aos trabalhOS
ocorreu na elaboração dos editais para contratação
de serviços de operacionalização da TV Assem-
bléia e de conservação e limpeza.
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