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Cuidando do patrimônio
Gerência trata da aquisição, da distribuição e da conservação dos bens da Assembléia Legislativa

Mana Tereza Ladeira

Em levantamento, feito há dois anos, a Gerência de
Material e Patrimônio apurou o inventário fisico de todos os
bens patrimoniais da Assembléia. O total apurado não é
nada pequeno: quase 20 mil itens divididos em 800 tipos
diferentes de bens, de cadeiras a terminais de computador.
Para chegar até os funcionários da Casa, esses objetos e
bens passam por um minucioso processo de aquisição, cujos
cuidados vão do cumprimento das exigências legais do
procedimento licitatório à pesquisa do melhor preço,
hábito indispensável de quem não querjogar dinheiro fora.

A Comissão Permanente de Licitação da Assembléia,
responsável pelo levantamento de preços para aquisição de
bens e serviços, criada há mais de vinte anos, começou a
dividir essa responsabilidade, a partir de 1990, com o então
Departamento de Material e Patrimônio, que fazia apenas
a coleta de preços para aquisições de menor valor. Desde
então, transformado em gerência, responde pela modalida-
de carta-convite, deixando a tornada de preços e a concor-
rência, que são procedimentos mais complexos e demora-

dos, para a Comissão de Licitação.
A Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece as

normas gerais sobre licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da
União, dos Estados e dos Municípios.

Essi mesma lei estabelece que a aquisição de materiais
e de serviços, nos órgãos da administração pública, deve ser
feita mediante a observância dos limites máximos de valor
para as modalidades de licitação e outras operações. Por
exemplo: no caso de aquisição de materiais e de serviços até
o valor de CR$146.752,50, a preços de dezembro, a licita-
ção fica dispensada. Entre esse valor e CR$ 2.935.056,00
é exigida a modalidade carta-convite, que obriga a coleta de
preços, no mínimo, junto a três fornecedores. Além dessa
modalidade, a lei prevê a "tomada de preços", para valores
até CR$ 46.960.897,00 e, acima desse valor, a "concorrên-
cia". Esses valores, que no caso de obras e de serviços de
engenharia têm patamares bem superiores, são calculados e
fixados pela Secretaria da Administração Federal da Pre-
sidência da República e publicados no Diário Oficial da
União.

De acordo com Solange Ferreira, gerente-geral de Ma-
4 2 terial e Patrimônio, entre o pedido feito por um setor - um

' circulador de ar, por exemplo, até a entrega do aparelho, um
longo caminho precisa ser percorrido. Segundo Solange,
antes de iniciar o processo de aquisição cogita-se a hipótese
de remanejamento. Quer dizer: será feito um levantamento
para saber se há aparelho "sobrando" em algum setor da
('asa. Se não ela vai ariinindn os ndidc
as solicitações, durante um mês. Assim, diz ela, ao fechar
um pacote maior de encomendas, fica mais fácil barganhar
e conseguir um preço unitário mais em conta. "Os funcioná-
rios às vezes não compreendem que, embora um pouco
morosos, esses procedimentos são importantes e revelam

Solange Ferreira: rigor no trato da coisa pública interesse pela coisa pública", explica.


