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Leandro Diniz Gomes 

Esta nota técnica trata meramente informativo de procedimentos a serem observados quando 
do lançamento das informações no software. 

Embasamento 

Tabelas internas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). 

Cobranças. 
Enquadramento dos tempestivos de licitação no ato do preenchimento conforme tabelas 
internas do TCE-MT. 

CODIGO Modalidade de Licitação _DESCRICAO 

1 Convite para compras e serviços 

2 Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 

3 Tomada de preço para compras e serviços 

4 Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 

5 Concorrência para compras e serviços 

6 Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 

7 Leilão 

8 Dispensa de licitação para compras e serviços 

9 Inexigibilidade de Licitação 

10 Concurso 

12 Pregão Presencial 

13 Pregão Eletrônico 

14 Concorrência para Vendas/Concessão 

15 Chamamento Público/Credenciamento 

17 Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos 

19 Dispensa para Desincorporação de Bens 
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20 Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão 

21 Pregão para Vendas/Concessão 

22 Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos 

23 Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos 

24 RDC - Regime diferenciado de Contratação 

25 Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos 

26 Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 

27 Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 

28 Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil 

29 Concurso de projetos para parceria com OSCIP 

30 Procedimento de manifestação e interesse ¿ PMI ou manifestação e interesse privado ¿ MIP 

31 Concorrência para celebração de PPP ¿ concessão patrocinada ou administrativa 

32 Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 

33 Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD) 

34 Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD) 

35 Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD) 

36 Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD) 

37 Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD) 

38 Comparação de preços para obras(BID/BIRD) 

39 Contratação direta(BID/BIRD) 

40 Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD) 
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Considerações Finais 
Sem mais para o momento, na certeza de merecermos toda atenção que certamente será 

dispensada por vossas senhorias, reiteramos nossos votos da mais alta consideração e apreço 
aos trabalhos desenvolvidos e pedimos a nobre colaboração de vossa senhoria. 

Respeitosamente 

 

 

 

Leandro Diniz Gomes 
Gerente Financeiro 

Bacharel em Sistemas de Informação 
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