
Base de Licitações e Contratações - COVID-19 

Procedimentos Licitatórios realizados, Contratos, Convênios e Parcerias formalizados pelo Município de Curitiba, nas ações decorrentes do estado 
de emergência em saúde pública deflagrada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

    

Nome:  Licitações e Contratações 

Resumo:  
Relatório contendo as informações sobre as compras e contratações regulares ou emergenciais, com o 
detalhamento dos gastos públicos. 

Órgão responsável:  Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal 

Responsável:  
Contratações: Patricia Mendes Maurer 

Licitações: Fabíola Roberti Coneglian 

Frequência de atualização:  Diária 

Espectro temporal:  Últimos 5 anos 

Dicionário de Dados:  ver no dicionário de dados 

Dicionário de Dados 

Campo Descrição 

CNPJ/CPF Número sequencial do fornecedor/contratado, registrado junto à Receita Federal do Brasil. 



Concorrência Pública 
Modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da licitação que na fase de habilitação preliminar 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. 

Contratado/Fornecedor 
Pessoa física ou jurídica signatária de instrumento contratual com a Administração Pública, na condição de fornecedor de 
bens, executor de obra ou prestador de serviço.  

Data Diário Oficial Data de publicação dos atos no Diário Oficial do Município.  

Dispensa de Licitação Forma de contratação direta por meio da qual a Administração está desobrigada de realizar procedimento licitatório. 

Empenhado  Valor Total da nota de empenho pelo qual o contratado tem direito adquirido. 

Empenho Documento emitido pelo órgão competente, designando a reserva de dotação orçamentária para uma despesa específica.  

Núm Empenho 
Número sequencial de documento utilizado para registrar as despesas orçamentárias de atos emanados pela autoridade 
competente. 

Fonte de Recursos 
As fontes de recursos constituem-se de determinados agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a uma 
determinada regra de destinação legal, indicando como são financiadas as despesas orçamentárias. 

Inexigibilidade de Licitação 
Forma de contratação direta por meio da qual a Administração está desobrigada de realizar o procedimento licitatório, por 
inviabilidade de competição. 

Licitação 

É o procedimento administrativo previsto em lei, mediante o qual a Administração pública seleciona a proposta mais 
vantajosa para a compra e o contrato de seu interesse por intermédio de uma sucessão ordenada de atos vinculados para a 
Administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os interessados com objetivo e obrigação em 
atuar como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. 

Local de Execução/Entrega Endereço onde será entregue o objeto licitado.  

Modalidade Forma de Contratação 

Número do Processo Numeração sequencial do procedimento licitatório. 



Número do Contrato 

Número sequencial de todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que 
haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada.  

Objeto São bens e serviços cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos na instrução processual.  

Órgão Secretaria ou ente responsável pela realização da despesa 

Prazo Contratual Data de vigência do contrato 

Pregão 
Modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio 
de propostas de preços escritas e lances verbais ou via internet.  

Pregão Eletrônico 

Modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, com a 
utilização de recursos de tecnologia da informação. No pregão eletrônico, o oferecimento de propostas e lances é feito 
exclusivamente pela internet. 

Pregão Presencial 
Modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, com a 
presença dos interessados, por meio de propostas escritas e lances verbais. 

Procedimento Licitatório 

É o procedimento administrativo previsto em lei, mediante o qual a Administração pública seleciona a proposta mais 
vantajosa para a compra e o contrato de seu interesse por intermédio de uma sucessão ordenada de atos vinculados para a 
Administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os interessados com objetivo e obrigação em 
atuar como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. Sinônimo: Licitação 

Protocolo Conjunto de documentos oficialmente reunidos em uma única arquivística. 

Publicação no Diário Oficial 

É uma publicação na qual são publicadas leis, licitações, atos e outras decisões do poder público. O Diário Oficial do 
Município (DOM) do Município de Curitiba é disponibilizado, de forma integral, na Internet pelo endereço 
https://legisladocexterno.curitiba.pr.gov.br/DiarioConsultaExterna_Pesquisa.aspx. 

Quantidade Relação numérica que expressa a quantia necessária do objeto licitado. 

Sigla CP Concorrência Pública.  



Sigla DE Dispensa Eletrônica de Licitação.  

Sigla DOM Diário Oficial do Município.  

Sigla DS Dispensa de Licitação por valor 

Sigla DT Licitação Dipensável 

Sigla FN 
utilizada para ajustes que envolvam convênios, acordos e outros ajustes (art. 116 da Lei 8666/93 e art. 79 do Decreto 
Municipal 610/2019)  

Sigla IN Inexigibilidade de Licitação 

Sigla PE Pregão Eletrônico.  

Situação Situação do andamento em que se encontra o contrato ou o empenho 

Valor A pagar São as despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício financeiro. 

Valor Anulado São despesas empenhadas de exercícios financeiros ou do atual, que não serão mais pagas ao contratado.  

Valor Empenhado Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.  

Valor Liquidado Valor verificado do direito adquirido pelo contratado. 

Valor Pago Valor efetivamente recebido pelo contratado.  



Valor Total/Global Valor que integraliza os valores de todos os itens unitários contidos no processo de aquisição/contratação. 

Valor Unitário Valor da unidade de medida.  

Vigência do Contrato 
Entende-se por duração ou prazo de vigência o período em que os contratos firmados produzem direitos e obrigações para 
as partes contratantes. 

 


