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4.1.1. TEMPO MÉDIO DE CONTRATAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA

INFORMAÇÕES GERAIS DO INDICADOR

OBJETIVO

CÁLCULO DO INDICADOR

Monitorar o  tempo médio de contratação.

Tempo médio do ciclo de contratação por meio de pregão eletrônico na ANS.DESCRIÇÃO

INTERPRETAÇÃO Quanto 6 melhor

OBJETIVO ESTRATÉGICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO 4.1 Buscar a racionalização dos recursos institucionais e a eficiência do gasto público, com o foco na transparência e na prestação de contas.

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO INDICADOR

Para o cálculo do indicador foram consideradas as fases 1, 2 e 3 do processo de contratação: 

FASES: 

Fase 1: Planejamento - Período compreendido entre a autuação do processo de contratação e a sua entrada na GECOL com a versão final do Termo de Referência/Projeto Básico (versão anterior à análise jurídica).

Fase 2: Interna - Período compreendido entre a data da entrada do processo ou da demanda com a versão final do Termo de Referência na GECOL e a data da abertura do certame. 

Fase 3: Externa - Período compreendido entre a data de abertura do certame e a data de homologação do pregão.

OBSERVAÇÕES:

1- Foram excluídos dos cálculos os tempos relativos às contratações de TI e as contratações realizadas pelo CAD/DF. 

2- Inclui as contratações via Sistema de Registro de Preço (SRP), pregões fracassados e desertos. 

3- Não foram contabilizadas as contratações que tiveram tempo de contratação além de dois desvios-padrão.

4 - Os pregões são considerados concluídos no período, inclusive para efeito da classificação por trimestre, quando a data de homologação se encontra no período avaliado. 

5 - Os pregões fracassados e desertos são considerados concluídos no período, inclusive para efeito da conclusão da fase externa e da classificação por trimestre, quando a data da ata do pregão se encontra no período avaliado.

META 2020 180

dias (corridos)

∑ dias entre a autuação do processo e a data de homologação dos pregões eletrônicos concluídos no período

Total de processos de contratação por pregão eletrônico concluídos no período



2020 2021 2022 2023

180 180 180 180META

METAS

ANO

FASE DE PLANEJAMENTO: O tempo médio entre a autuação do processo e a sua entrada na GECOL com a versão final do Termo de Referência/Projeto Básico (versão pré-exame da PROGE) deve ser menor que 60 dias. Esse prazo é 

estimado a partir dos novos procedimentos da IN n° 05/2017.                                                                                                                                                        

FASES INTERNA E EXTERNA: O tempo médio entre a data da entrada do processo ou da demanda com a versão final do Termo de Referência na GECOL e a data de homologação do pregão deve ser inferior a 120 dias. Esse prazo é 

definidor pela RA n° 47/2011

Como a contratação por pregão envolve prazo definido em norma, a meta não foi estipulada a partir da série histórica.

Dessa forma, a meta de tempo médio da contratação por pregão foi definida como 180 dias para os quatro anos, o que só deve ser alterado caso haja alguma mudança normativa acerca desse prazo.

RESULTADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA META

JUSTIFICATIVA DAS METAS

INSTRUÇÕES PARA COLETA

Observações

Na fase de planejamento, podem ser identificadas as seguintes atividades, dentre outras:

(i) Estudos Preliminares;

(ii) Gerenciamento de riscos;

(iii) Apresentação da pesquisa de preços;

(iv) Definição da Equipe de Planejamento de Contratação (EPC);

(v) Juntada do Termo de Referência (TR)/Projeto Básico (PB);

(vi) Análise preliminar do TR/PB.

Na fase interna, podem ser identificadas as seguintes atividades, dentre outras:

(i) Elaboração da minuta de edital e anexos;

(ii) Análise jurídica da minuta de edital e anexos;

(iii) Aprovação do Edital e anexos;

(iv) Autorização da realização do pregão;

(v) Designação do pregoeiro e equipe de apoio;

(vi) Publicação do aviso de licitação.

Na fase externa, podem ser identificadas as seguintes atividades, dentre outras:

(i) Sessão do procedimento licitatório;

(ii) Fase de lances;

(iii) Recursos (abertura de prazos para razões e contrarrazões);

(iv) Conferência de certidões e documentos de habilitação;

(v) Termo de Homologação.

FONTE DE DADOS Planilha de controle interno da GECOL

COLETA DE DADOS

PERIODICIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS Trimestral

UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA GECOL (lara.magalhaes)

Para a coleta dos dados, são utilizados os lançamentos das planilhas de controle da GECOL, obtidos a partir da verificação da duração das fases dos processos de contratação no SEI.


