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PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO Do coNoE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FLUXO PROCESSUAL DE
ADITIVO AO CONTRATO

A CONTROLADORIÂ GERAL DO MUNICíPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE -
BA.,no uso dê suas atÍibuiçõss legals, com ba6e no art.20, dâ Lei Municipãl n.o 625 de
28 de dezembro de 2O2O e ad,. 10, inclso l. da Rosolução no. 1.12O de 21 de dazômbro
de 2005 do Tribunal d€ Contas dos MunicÍpios do Estado da Bahia.

RESOLVE:

ModlÍlcaÍ o fluxo procossual de adltivo âo contrato, atendendo aos requisitos da Lei de
Licitaçôes de n.o 8.ô66/96, dsyendo ser obs€r\.âdo por todas aa sêciretarias ê órgãos
demandentos.

Elaboíar a Solicjtaçáo d6 D€3pesa - SD, com a demanda dâ s6çÍ6teria,/óígão do
8ssoqsoramônto, t€rmo dg contÍato, ópia da 9Í@o6ta da smprôsâ, c€rtidôes de
regulariirade fscal, 6 ouúos doc{rmontos quando necessárbs;
Dá enlrada no sistema de pÍotocolo, íla pópís secÍetaÍia;
Colhe I ssln8tura na SD dg OrdgnadoÍ ds Dgspss3 - SgcÍetário:
Colhe a as8in€tura do Prêfôito na SO;
Encarrnhaí paí8 a ÀrUR pelo 6islama dg pÍotocolo s sm meio flslco;
Cópia do seg-uro gsrantiâ, quãndo houvoÍi
oBSERVAÇÀO r PORÍAr{ÍE:. A parllr do 2' (rogundo) tcmo .dlüvo, doyará conrtar ag proqlsgo

'cóplr" do t.Ímo rdltlvo .nbdoí;. Per. rdltlvo d. prato, nlo arÍá n.cct5arlo SD;. Parr nnovsçáo, qulndo to tratsr da objato de Ílaturôa côntlnuada a a
contntrçlo íor orlunda dg procsaso llcitatórlo rorú nrcls'iÍla a luntada

VeÍifcaÍ s€ está tramtlado ro Sistêma ds protocolo e dá o recebimento no sisteínã;
Emltir o paíecêr do lurldlco, vêíffcândo e legâlidade do t6nno aditivo;
Caso hala alguma demanda do ,urldico írente à forylalidgd€ do prg€ssso ou ss o
parEcor íoí indôÍerido, d€volvff à SECREIARWORGAO ASSESSORAMENTO
para sanaí ou aÍquivan
Sanâda psndáncia peis SECRETARIÁ,/ÔRGÃO ASSESSORÂMENTO, ou mesmo
não havsndo p€ndência, 6ncsminhar para SEFAZ - Orçam€fllo;
DefeÍido ou indeíerido, o píocesso deve ser tramilado via §stema de prot lcolo e em
meio Íiôico;
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VoÍlÍicar s€ está tramilâdo no Sbtema de protocolo e dá o íBcebimento no sistema;
Anallsar a dotaçáo arçamentáriê indicada no processo;
Se a dotsÉo estiver consta realizar o bloquelo da disponibilidade o.çamêntárla no
si3tema;
S6 a dotaçáo estivêr orada, laz a coflecÃo, ê rêaliza o bloqueio d€ dispoôibllldade
orçamentáÍi8 com a dotação corÍigidâ com as devidas justificadvas:
Fazsr os romanejaÍrEotos so foÍom necêssáriG;
CdheÍ assinatuÍa na SD e encaminhar akavês do sistoma de pÍotocolo ê em meio
flsico parà COt'lÍRÂTOs E CoNVÊN|OS.

. VgÍificer se está hamitado no sistoma dB pÍotocolo ê dá o recsblmsnb no sistema;. EínitiÍ o t€rmo dE aditi\o;. Lança no SIGA (indêp€nde das as3inatJras);. Colh6 as assinaturas;. Reâlizâ a publlcaÉo (após colels dg todas ss assinaturas):. Csso exlsta lnconsistáncla devolv8r a SECRETARIA DEI|ÂNDANTE ahavés do
§gbma dê prolocolo ê em meio íísico;. Sensdag ou não hâvêndo incônElstênolas fomais, encamlnha, via sistema de
protocolo e qm mêlo ílslco para SEFAZ - FUNDOS MUNICIPAIS - EXÊCUÇÃO
ORÇ,íúúENTARIA para que seja smpenhado;

OBS.: São 02 vlas do conhato original: 1 para anexar ao procosso e â 2 via para arqulvo
inteÍno.

VeíiÍcar so está tramitado no sistsma d€ protocolo e dá o recebimenlo no sistemâ;
Rôalizar o 6mpênho, através do sbtema;
Colher *slnaturas da nota de €mpenhoi
Encâminhar pa.a a COGEM (D8pto.de Anállse dg Atos e Processos), através do
sislôma dê pmtocolo e êm meio ígico.

vERsÂo: ool APROVADAEM: t0/03/2021 PG. ? I1
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Veíilicâr 6a 8stá tÍamibdo no slstema de protocolo e dá o rêceblrnento no sistema;
Realizar análise sob o asp€cto Íormal:
S€ houver p€ndências:

1. D€volve paÍa SEFAZFUNDOS MUNICIPAIS - ÉxocuÉo Orçâmentária se íor
algo no smpenho;
2.bovolve para CONÍRÂTOS E CONVÊNIOS se Íor problema no cont-ato (a Íalta
d€ assinalura não significa pendência, I por tanto, nosse momento só deve ser
Uatado no óEcklist corno ponto de observaçáoi
3. DevolvBr psra SECRETARIA no csso de existirem lodas as pendrncias
anteíioíg§, entro oulras quando houv€ri

Nos 03 cásos o processo deve retornar à COGEM para análise Ínal:_
Não havendo p€ndência, encamlnha paca a SEFAZ - PRESTÁÇAO DE CONTAS
aguadaro mom€nto do envio paaa o TCM;
Em qualqueÍ das sltuações, encaminhar o proc€sso atravós do sistgma de protocolo €
em meio Íísico.

Verificar s€ ostá tramitado no sistgma dg protocolo ê dá o rec€bimento no sistemai
Arquivarg processo até o momento do envio ao ê-ICM.BA;

vERaÃo: oo1 aPRovaDAÊM:'lOí03/20e1 PG. 314
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Fluxo Aditivo ao Contrato
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