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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Portaria nº 504 de 17 de fevereiro de 2022.

 

 

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: 

Art. 1º  Criar o Departamento de Licitações na Reitoria do IFBA.
Art. 2º  O Departamento constituído nos termos do art.1º, chefiado por um(a) chefe, terá as seguintes
atribuições:
I - Assessorar a Diretoria de Administração e Planejamento nos assuntos relativos à sua área de
competência;
II - Gerenciar e zelar pelo uso coletivo de bens patrimoniais alocados no Departamento, assinando os
termos de responsabilidade dos mesmos;
III -  Elaborar propostas de normatizações e documentos padronizados referentes à área de processos
licitatórios;
IV - Realizar o planejamento do DPL, focando na eficiência das tarefas desenvolvidas no Departamento;
V - Gerenciar e assegurar a atualização das bases de informações e conhecimentos necessários ao
desempenho das atribuições da equipe do DPL;
VI- Distribuir as tarefas do Departamento entre a equipe de servidores, de forma coerente e com vistas a
maior celeridade nas licitações do IFBA-Reitoria;
VII - Coordenar e orientar a equipe de servidores do Departamento, dentro das diretrizes legais que
norteiam os procedimentos licitatórios;
VIII -  Acompanhar os trabalhos realizados pela equipe de servidores lotados no DPL, emitindo as
avaliações e relatórios necessários, dentro da periodicidade cabível e respeitando os encaminhamentos
advindos da DGP;
IX - Gerenciar a equipe de servidores no que tange à execução dos trabalhos, aos resultados a serem
obtidos e ao cumprimento das funções de cada um dentro do Departamento;
X - Definir o quadro de horário de trabalho da equipe de servidores vinculados ao DPL, ajustando-o de
acordo com a demanda necessária para o eficaz andamento das tarefas atribuídas a este Departamento,
sempre em consonância com as diretrizes recebidas da autoridade superior e mantendo-o os controles de
frequência sempre atualizados;
XI - Gerenciar a realização dos procedimentos licitatórios visando a contratação de serviços e a aquisição
de bens de consumo e permanente para o IFBA;
XII - Gerenciar os serviços pertinentes à elaboração de editais de licitações, analisando seus
enquadramentos legais e respeitando as inovações da legislação que doutrina as atividades do
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Departamento, definindo a modalidade licitatória mais adequada para cada processo;
XIII - Encaminhar minutas de editais para exame e emissão de parecer perante a Procuradoria Federal que
atua junto ao IFBA e, quando necessário, ajustar os editais em consonância com as diretrizes
recomendadas por esta consultoria jurídica;
XIV - Assinar os editais das licitações do IFBA-Reitoria;
XV - Definir pela republicação ou não de editais que tenham sido homologados como fracassados, dentro
da avaliação correta e necessária, sempre respeitando a agenda de licitações e as demandas do
Departamento a fim de não prejudicar o andamento de outros processos;
XVI - Receber e analisar os processos referentes à aquisição de materiais, contratação de serviços,
concessão de espaços físicos e oferta de bens, definindo a modalidade licitatória adequada para cada qual
destas demandas;
XVII - Auxiliar a equipe naquilo que for necessário para a emissão de respostas aos pedidos de
questionamentos, impugnações e recursos advindos dos certames licitatórios, salvo aqueles de ordem
técnica;
XVIII - Emitir pareceres que fundamentem o não encaminhamento dos processos recebidos;
XIX - Dar transparência aos certames licitatórios realizados pelo Departamento de acordo com a
legislação pertinente;
XX - Propor, quando for o caso, alterações em procedimentos e padrões na fase interna dos processos,
sempre objetivando melhores resultados para o IFBA em suas licitações, emitindo a análise preliminar
necessária;
XXI - Auxiliar, quando possível, outros departamentos e unidades do IFBA, objetivando a correta
elaboração dos processos que motivam os certames licitatórios;
XXII - Participar de reuniões diversas representando o Departamento, sempre que convocado;
XXIII - Receber as intimações judiciais pertinentes aos certames licitatórios do IFBA-Reitoria,
manifestando-se quando cabível;
XXIV - Assumir a responsabilidade naquilo que for concernente ao papel de Chefe de Departamento,
quanto aos trabalhos realizados pela equipe de servidores lotados no DPL;
XXV -  Realizar um planejamento de cursos e treinamentos que sejam atrelados às atividades
desenvolvidas no DPL, objetivando qualificar cada vez mais os servidores lotados no Departamento;
XXVI - Prestar atendimento ao público, quando necessário;
XXVII -  Acompanhar e orientar a elaboração do Planejamento e Gerenciamento de Contratações do
IFBA;
XXVIII -  Assessorar a institucionalização das compras compartilhadas no IFBA e implementá-las, dentro
da sua área de competência;
XXIX -  Acompanhar e orientar os trabalhos das comissões de planejamento das contratações do IFBA-
Reitoria;
XXX - Executar outras atividades que lhe forem atribuídas, inerentes a sua área de competência.
 
Art. 3º O Departamento de Licitação será diretamente vinculado à Diretoria de Administração e
Planejamento e será composto pelos seguintes setores: 
I -  A Gerência de Compras;
II - O Setor de Pregoeiros.
 

Luzia Matos Mota
Reitora 

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 18/02/2022, às
19:48, conforme decreto nº 8.539/2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2192128 e o código CRC 6A730AF8.


