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Diário f)ficial do
EXECUTIVO

EM

COMPRÂS E CONTRATAç (FLUXO DE PROCESSO N' 0Í/202í)

lE-
PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo FRANcISco Do cONDE

coNTRoLADoRtA GERAL oo MuNrcÍPto
FLUXO PROCESSUAL

coMPRAS E CoNTRATAçÓES
Modalldads Dispensa - EmorgonciâlASSUNTO

A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÀO FRANCISCO DO CONDE -
BA., no uso de suas alribuições legals, com base no art.20, da Lel Municipal n-o 625

dê 28 de dezsmbro de 2O2O e art. 10, lnciso l, da ResoluÉo .ro. 1.120 de 21 de

dêzembro de 2005 do TÍibunal dê Contâs dos MunlcÍpios do Estado da Bahia-

RESOLVE:

Modmcar o fluxo processual de compras e contrataÉ€s através da modalidade de

Oispênaa dE Licitações nas hlpóteses previstas no artigo 24 da LEI do LicitaÉes de no

8666/93, exceto os preüstos nos lnclsos I e ll, devendo ser obsgÍvado por todas as

secretarias ê órgáos dqmandantes de despgsas.

Elabora â Solicitaçáo de D€spêsa - SO com a dernanda da 6ecÍet8íia/óÍ9âo de
as6assoramenlo, tôrmo ds Í€fgrância,8 proposta da empíe§a, certidões de
regulsridadê fiscal, 6 outo3 documentos quando n6c6ssâÍio8, no rbtema CompÍas:
Ng Ç99o da necassidadg de cadast o de ltom no dEtefla da compra!, gncâminhar por
e.Ínaila descÍicáo dehs para @moías@omsÍc.oov.br efetuE. pedido;
Cothe a issinãftrra na Stj oo olGãããõiiã6ããEG-- secreúrio:
ColhE a Essinatula do PrÊlsito na SD;
Dá enlrada no sistê.nâ do protocolo, na pópÍia sscÍetada;
Encaminha para a À,,UR polo sií6rnâ d6 protocolo e êm moio flsico;

Verifcs s€ está hamitado no sistema de prolocolo e dá o receblmonlo no sistsma;
Emit€ pareceÍ, vedficando a legalidado de contrataçáo atÍavás de Di§ponsa da
Llcitaçâo;
EnÇaálnha para o depanarn€nto d6 COMPR S polo sistema de píglocob e em meio
ísko;
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PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONOE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FLUXO PROCESSUAL
COMPRAS E CONTRATAÇÔES

ASSUNTO Modalidade Dispênsâ - Emêrgênclrl

Verifica s€ está kamitado no sisl€ma de píotocolo c dá o rec€bimento no sisiema;
Faz a absÍtura do procssso administrativo;
Rêaiizs mínlíno de três cotaçõ$ (podendo uüliza. o que vem da secÍetaria), sêndo
pêlo menos uma cotação da intgmet. Todo procadimento atravó3 do sist€ma de
CompÍas;
Emite o demonst auvo contábil (Preço médio / Dotação) no sistems de Compras.
indlcândo gpnas a dotaÉo para o gxercído e informa na obsêrvaÉo o valor para o
oxêrclclo s€guinte, quando couber:
Encsminha pars a SÊFAZ - Orçâmento üâ sistêma de pÍotocôlo ê êm mêio fisicô:

. Veíificá s€ está hamitado no sistema de protocolo e dá o rec€bimgnto no sistema;. Ansliss â dotaÉo o.çamentáÍia indicsda no pÍocêsso;. Colho a âssioatura do secÍetárío na SD - SollcitaÉo de Despesa:. So a dotação êslivor coÍrBta realiza o bloqueio no siíema dê Comprag € no sigt6ma
orçamentário:. Se a dotaçào ssüver lnadr, íaz a coneçáo, rêalEa o bloqueio com I dotrÉo corÍiglda
o altêm o parecer conÉbil com as devidâs iust'fcadvaSi. Faz os rcmanoiamentos se Ío.em nêcessários;. Encaminha pârâ COGEM abavás do sistema de prctocolo e eín rnêio íisico;

VêÍillca se eslá tramltâdo no sislsma de protocolo e dá o rêcabimenlo no sistema;
Verifica a Ío.mslidade pÍocessual, ou 3eJa, veÍifica s€ íoram qJmpridas bdas as otapas
definidas no f,uxo e sê os documgnlos quê compóom êstão m€rcntes e dentÍo da
169alidads;
CãÊo hais diligência nêssa Ías€ oncaminharê,ros paÍa I SECREÍARWÔRGÀO DE
ASSESSORAMENIO de orig6m, sanar as pondências e devolvoí paÍa snálisê da
COGEM;
Náo haverdo pendêncla, encaminha pars Comissâo dE Licitaçâo pars €mitll o 8lo ds
dispema;
DeÍ€rldo ou ind€í€rido, o processo dâvê ser trâmitado vi8 shtema de proto{olo e em
mêio flslco;
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Verifcá §€ eslá tÍamitado no sistêma dô pÍotocolo ê dá o recebimsnio no sistema:
Emlteoato&dlspenEa;
Encaminha à SECRETARIA dêmandante para coÍher a assinatuía do ORDENADOR
DE DESPESA, âkavés do sistema de protocolo e ern meio lisico:

V€dficâ s€ está tÍamilado no sisiema d6 protocolo e dá o íec€blmento no sistemâ;
O Ord€nador a6sina a ratificaÉo do ato dê dispensa;
Êncamlnha para Comlssáo de Liçitação rqallzar os demais prpc€dimentos, atraváE do
§istema de protocolo e em meio íÍsico;

VeÍiÍic€ se está tramliado no Ei§ema de proto@lo e dá o receblmento no sistems;
Lança no SIGA, imprim€ o @mpÍovante 6 anoxa no pÍoce§so:
Public. o ato n.lmpronrâ oilclali
Faz cópia do proc€sso;
So hower nâcôssidãd€ de co.tÍato, encaminha parê o s€tor d6 CONTRÁTOS E
coNVÊNos omitir o tormo.
Sê não hcÀJvar contrato, Encaminha dirêto para a COI,ÍTABILIDADÊ para €mpenho.
Parà quahueÍ dos setoíes que eflcamlnhs, deve s€r Íeito atrgvés do sistema de
píotocolo e em meio flsicoi

VERSÁO: 00í APROVADAEMI O/VO3/2021 PG. 3íE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO oo coNoE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FLUXO PROCESSUAL
COMPRAS E CONTRATAçÔES

ASSUNTO Modalídade Dlaponsa - Em€rgenclal

rorúrssÃo DE LlclTAçÂo

SECRETARI,l _ ORDENÂDOR DE DESPESA

coMlSsÃo DE i-iclrAçÃo

http://pmsaof ranciscodocondeba.imprensaoÍicial.org/



Teryo-Jeito
l6 de norço de 2021
Ano XV . Ediçdo N 1722

Diário Oficial do
EXECUTIVO

E.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FLUXO PROCESSUAL

COMPRAS E CONTRATAçÔES
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. Vsrific€ se está hamitado no sisterDa d9 protocolo ê dá o recêbimento no slstoma;. Emit6 o teÍmo dô contrato;. Lsnç8 do SIGA (independe das s8sinaturas). Colh€ a8 asslmtu.as. Rsallza a publicaçáo (aÉ3 colêta de todas as assinatuÍas). Câso exist8 inconsistênda devolver ao OEPARTAMENTO RESPONSAVEL atrâvés do
sl3tema de protocolo e em meig ísiÇo;. SanadEg ou nâo havendo inconslstências tormais. encaminha, vla sislema de protocolo
o êm melo fisico para SEFAZ - FUNOOS MUNICIPAIS pârâ que seja 6mpeohsdo:

OBS.: Sâo 02 üas do contrato origlnal: 'l üa para anexa ao procosso B I 2É üa para
a.qulvo intsmo:

VsriÍicá se está tramitâdo no slstema de proto@lo e dá o Íeceàimento no slstems:
Rsaliza o empenho:
Colho sssinaturas do êmp€nho;
Encaminha o p.ocssso para a COGEM verificar os píoc€dlmentos finals. âtlavás do
sistema dê pmbcolo o om melo Íiskg;

Verifc8 se está tÍamitâdo no sigtema dê pÍotocolo e dá o reú€àiÍnenb no sistema;
Reâllza análise fnal ainda sob o aspeclo toÍmal
Se hower pêndências:

1. Devolve pãra SEFAZ - FUNDOS - EXECUÇÃO ORçAMENTARIA se ÍoÍ algo no
emoênho:
2. Devotve pora CONTRATOS E CONVÊNIOS se for píobloma no contÍato (a Íaha dê
asslnatura oáo significa peM6ncia, e poÍ t8nto, nesse momgnto sô d€va sff lratado no
checklist como Donto dê observacáo:
3. DEvolw parà coMlSsÁO OE LICITAÇÃo nos casos quô a psndêncla ocorBr antes
da Íaso dê contrataçào € empenho.
Nos 03 c€sos o piocesso devo Letomar à COGEM para anális€ final I em s€guida
oncaminhar à SEFAZ - PRESTAÇÃO DE CONTAS

úào havenco peodéncia, ênáminhs para a SEFAZ - PRESÍAÇÂO OE CONTAS
aouardar o momenlo do ênüo oarS o TCM.
E; qualquer das situaçÕes, eicamlnhar o processo atrôvés do siíeína de protocolo 6
am meio fisico.

ÀuR - coltirRÀios € cofu úÊwrói

sEfAZ -' ljuNDC§ MUi§tClPAlS - ExECUÇAO ôHÇÂtvtEtJrARrA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FLUXO PROCESSUAL
COMPRAS E GONTRATAçÔES

ASSUNTO Moda,ldade Dlspensa - Em.rg€nclal

Vedfica se está karnibdo no §stema de protocolo ê dá o rec€bimento no sist€ma;
Arcuiva o Drgçesso aié o rnomento do enüo ao TCM.
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