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coMPRAS E CONTBATAÇOES (FLUXO DE PROCESSO Ne 0212021\

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISGO DO CONDE
CONTROLAOORIA GERAL DO MUNICIPIO

FLUXO PROCESSUAL
COMPRAS E CONTRATAÇÔES

Modalidade Dlrpenra ds valoÍ

A CONTROLADORA GERÂL DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDÊ -
BÀ,no uso ds suâs atribuiçõ$ legais, com bas6 no ân. 20, da Lei Municipal n.o 625 de

28 de dezembro de 2O2Oe an, 10, Inciso l, da RasoluÇáo no. 1.12O de 21 de dezembro

de 2005 do Tribunal de Contas dos Munlcíplos do Estado da Bahia.

RESOLVE:

ModiÍicaÍo rluxo processual de compias I contrataçóes através da modalidad€ de

Disp€nsa nas hipóteses previstas nos incisos lo ll do attlgo 24 da Lel ds Llcitaçõ€s de

no 8666193, devendo ser obseÍvado por todâs âs s€cÍetarla6 e órgãos demsndãntês de

despesas.

. Elabora a SolkitaÉo do Dêsposa - SD com ê demanda da sec.qtaria/Órgáo de
assêssoramsíllo. termo dE rsfsÍência, uma cotaÉ, e oufos doqrmsnios quando
n6ceàsáÍio§. no sisteíla de Compras;. No caso da necss.sidade de cádaslro do ltÊm no slstsma da @mpras, encâminhaÍ por
e-mail a descÍlçio deles pâra ç9trple§@po§!ç.!9.y-U êlotusr pedrdo;

. Colhe â as€inâtu.a na SD do Ordênsdor de O63p€88 - Secíetárlo;. Colhe I assin.tu.a do PreÍeito na SD;

. Dâ 6ntrada no sislema d6 prctocob, na prôpIia Eqcí€taria:. Encaminhã paraAJUR pelo sistema de Protocolo € em meio Ílslco:

verifics §e es6 hamitdo no sblems de prolocolo I dá o rêc6timonto no gistema;

veíi[ca a bmalldsds processual, ou s5ja, veÍifica ss híâm q.,Í§tida§ bda§ a8 elapas
d;finidas no Euo e de os documentoi qw coírÉEm e§tào co€tonbs e d6ntÍo da
l€galldadB;
Emitjr oerôc€r e dafniÍ a nocessidad€ do conhâtos;
câso halâ dilioência nê6sa Íase eícaminha pera a SECRETARINORGAO DE
ASSESSÓRÂMÉNTO d€ origem, ssn6l as pendàdas I devolvsr para snáli§6;
Não hãveíúo D€rdência, erlcaminha psrs COMPRÂS;
DoÍorilo ou irideferftlo. o procÁsso d6ve seí lrâmllado via sl§t6ma dg pÍotocolo e em
mgio ÍÍEico:

VERSÃO: 001 aPRoVÂDAEM: 0a/03/2021 PG. 116
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FLUXO PROCESSUAL

coMPRAS E CONTRATAÇÔES
ASSUNTO: Modalldade Olspensa dr Valor

VêÍific6 ss êsÉ tramiládo no sistema dô prolocolo o dá o rêcêbimanlo no sistêmai
Faz I aber&ra do procÉsso admlnlstrativo;
Rêalizâ mínimo de Lê6 cotaÉes (podondo utilizar o que v€m da sec.etaria), s€ndo
polo mgnos uma cotaçào ds intemet e def,ne vancedor- Todo pÍocedlmenlo atiavés do
sistêmâ de Compras;
Êmitê o domonstíativo contábil (Preço médio / DotaÉo) no sistema de Compras,
indicando apenss a dotaçáo pare o exeÍclcio ê lnÍorrÍE na observaÉo o valor paÍa o
exerclcjo sêguinte, quândô coubec
Encamlnhâ para a SEFAZ - Orçamsnlo, através do sistEma de protocolo e em msio
líslco:

Verificâ 3e êstá tramitado oo sistoma do pÍotocolo e dá o rec€biíÍlento no sisiema;
Analisa a dotação orçamentária indicada no proc6ssa;
S6 a dotaÉo ostlver corcta reallza o bloquêio rE 6ist€rna;
Se I dotação estiver eÍÍ!da, faz a coÍrsÉo, reallza o bloquslo com â dgbção coíÍbida
e altera o parêc8Í cgntábll com as dsvldas ruslifcâd\6s:
Faz os rêman6Jamenlos se Íor6m necossârios;
Encaminha pala COGEM atrav& do sislema de protocolo e em môlo flsico;

Vorinc€ s€ sslá tsamltado no sistema de protocolo € dá o rec€bimeflto no slslema:
VoÍifica a foÍmalidado pmc€ssual, ou sgja, vedfica so foram cumpÍidas todar as €tapes
definidâs m nuxo;
Caso haja diligência, êncamjnha o proc6sso para a SECRETARIÂ DEÀTANDANTE OU
COMPRAS. parB sanarâ(s) p€ndênda(s) e devolver psra 8nálise da CpGEM:
Não havendo pendéncia, encaminha para COMISSAO OE LICITAÇAO pars emilir o
ato de inexigibilidade;
Em qualquer dos casos ênÇaminha o proc€sso através do sBtema de pÍotocqlo ô em
m6lo Ílslco.

vERsÃo: oo1 APROVAOAEM: 09/03/202'l PG. lta

http://pmsaof ranciscodocondeba.imprensaoÍicial.org/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FLUXO PROCESSUAL

coM PRAS E c ÕES
ASSUNTO: Modalldade Dlsp€nsa d€ Valor

Vsrifcâ se êstá tramitâdo no sistema de píoÍocolo 9 dá o r6cabimontg no slstoma;
Emite o ato de disp€nsl
Encaminha à SECRErARA DEMANDANTE para mlher a a66inatura do
ORDEIüOOR de DESPÉSA, EFavés do sistema de potocolo ê em melo flsico:

Ve.ificá sâ está tramitado no sistêma do protocolo I dá o recóim6nlo no sistêma;
O ftBnador âssirâ â râüfic4Éo do ato de diqpensai
Encaminha para COMISSAO DE LICITAÇAO realizaí os demais pÍocedimentos.
atÍôvés do sistema de protocolo e em m6io ÍlEico;

Verifica sê está tramltado no sistgma de protocolo ê dá o rec€blmento n0 Sbtema;
Lançâ no SIGA, imprim€ o @mprovante € anexa no procêsso;
Publlca o ato na imprgn§a ofloial;
Fsz cópia do processo;
So hoirver nec6ssidade de contrato, €ncaminha par8 o getoÍ dB CONTRÁÍOS E
coNVÊNIOs êmitir o tsÍrno;
Se não hguver contrEto, gncsminha diÍeto para I SEFAZFUNDOS MUNICIPAIS -
EXECUCÀO ORÇÁMENTARIA para empenho;
Parà quâlqJ6r dôs setores que encamlnhê, deve ser íeito aravás do sistama de

e em meio flsico;

. VeÍifca se ostá Irâmitado oo sistâm8 dô protocolo I dá o recsblmonto no 8Étama:

' Emits o bírÍE de contrato;. Lançã no SIGA (independ€ das assiMturas)
' C.olh€ as assinafuaâs. R6elüâ e oublicacà, íaoó3 coleta de tgdas as as§inaturas). caso exhia incorÊbtàrida devotvêr ao DEPARÍAMENTO RESPONSAVEL através do

sistema de píotgcolo e em m€io Ílslco;

' Sanad$ ou não hsvêndo lnconsislências iormais. encaminha, via sistema dE protocolo

e em nrb frsko para SEFÁZFUNDOS MUNICIPAI+ EXECUÇÃO ORÇÂMENÍÀRA
pará qu6 8€ia ompenhado;

OBS.: Sáo erviáras 02 vias do contralo oÍíginâl: 1 üa psra enexar so procas§o ê a ? via
para arquivo inteÍno:

VERSÃO: 00í APROVADA EÍú: OS/03/2021

ccMrssÁc DE Lrci-rÁÇÀo

COI\4lSSÁO Íla tlCiTÂÇiro

AluR - cor.lTtlAros a cotivEr'Ilos

PO. 3/5

http://pmsaoÍranciscodocondeba.imprensaolicial.org/
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FLUXO PROCESSUAL

COMPRAS E CONTRATAÇÔES
Moda,idado Dlspênra do Valor

sEfÂz/FUNDOS MUNICTPATS - EXÉCUçÃ0 ORçAMEN iÁRrA

VeÍtfica se esÉ trâmitado no sistemâ dê protocolo ê dá o Íe€sbimBnto no sishma;
Reallza o empenho;
Colhs assjmüJras do empsnhoi
Enc€minha para a COGEM verificar os procedimentos frn€is, através do sist€ma de
pÍotocolo e em mêb flslco:

Veíillcâ se está tramitado no slstemâ d9 pÍolocolo e dá o rccebimento no sistema;
Roallza anállsê flnâl airda sob o aspecto Íormal
Se houvÊr pêndências:
1. Devolve pâra SEFAZFUNDO§ MUNICIPAIS - Exeorçáo Orçsmêntádâ se Íor algo
no êmDenho:
2. D6\,otuê para CONTRATOS E CONVÊN|oS se íor p.obl€ma no contGto (a íalta de
agEinatura não signillca pendência, e por lanto, regse momento ú dêve seÍ tratsdo no
checklist coEro ponlo de olEervaçào;
3. O6votue para COMISSÃO DE LICITAÇÃO nos casos que a pendéncia ocoÍÍer antes
da t83e de conlrata@ e emp€Ílho.
Nos 03 casos o pmcesso devg retomar à COGEM pâra análise final: _
Não havendo p€ndéncia, encaminha para a SEFAZ - PRESTAÇAO DE CONTAS
aguardar o moÍnento do ôrvio para o TCM;
Em qualquêr das situâÉ€s, êncsminhaÍ o proc€$o alravés do slgtêms de protomlo e
êm mêio fsim.

VeÍifica ss ostá ü'amitado no sist€Ína dê protocolo e dá o Íeceiimento no slslema:
AÍquiva o pÍocasso aiÁ o íÍlomento do onvio ao TCM;

vERsÃo: ooí APROVAOAEM. 09103/2021 PG- 4l a

SETAZ -PRESTAçÀO DE CONIAS
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COMPRAS E CONTRATAçÔES
Modalldâdo Dlipenaa de ValorASSUNTO:

Fluxo Dispensa de Valor

@ rl ffi
+

VERSÀO: 001 APROVÂDAEM: 09/03/2021 PG. 5/5

Cú(riM

sErAz- EXÉCUçAO
O'IçÂMENTAFiÀ ]

COCÍM
S. trIo f,ouver conlrrto o
proce$o ê .DcrElnhrdo
por comprrà dlrerxn tt

prÍ. . E*€uÉo
OrçrE ítIrtr.

http://pmsaoÍranciscodocondeba.imprensaoÍicial.org/
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