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COMPFAS E CONTRATAÇóES (FLUXO DE PROCESSO N9 O3I2O21')

A CONTROLADORÂ GERAL OO MUNICIPIO DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE -
BA.,no uso de suas atribuiçôês legais, com base no at1,20, da Lei Municipaln.o 625 de

28 de dêzembro de 2O2Oe ar,, Í0, inciso I, da ResoluÉo no. 1.120 de 2'l de dezembro
de 2OO5 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahla.

RESOLVET

Modiricaro lluxo procêssuâl de compras e contrataçõês atiavés da modslidads dg

Disponsa dê Licitações nas hipótes€s previstas no inciso X, artigo 24 da Lai de

LicitaçÕes de n' A6ô6/93, dgvendo seÍ observado por lodas as secÍotarlas ê órgãos

demandaõtes de despesas.

trabora a SollcllaÉo ds DÊspss€ - SDcom a dêmanda da §6cÍetaíia/óí!áo de
asssssoramBnto, teÍÍno d€ reÍ6rând8, larrdo do iíúvsl (€laborado pola SEPLANoEC) a
proposta de valoí cedidôe3 de ÍBgularldade fucal, e outros doo.rmentos quando
necâssários, no sistema d9 Comprasi
Colh€ a assinatura nâ SD do Ordêflador d€ Dêsp€sa - Sêcretâio;
Colhg a âssinâturâ do Prefoilo nâ SD:
Dá entrsda no slsbma de protocolo, na pópria sêcretarla;
Encamlnha para fuUR p6lo sist€mâ de protocdo 6 em môio ísbo;

Veriíca sê estâ famitado no sislema dê protocolo e dá o recêbimento no sistema;
Verifca a formalidade procossual, ou seja, verilica se íoram cumpÍilas bdss as etapa§
defrÍ|idas no f,uxo e so os dooJmenlos que compôem eslâo coerentes € denuo da
lêgalidade;
Emitlr parecêí e delinlr a necessidade de conlratos;
Caso hala diligêncja nêssa fase enc,aminha para a SECRETARIA,/ÔRGÂO DE
ASSESSOMMENTO dê odgem, §anar as pend6rEias e de\olver para análisE:
Não havsndo pendênciâ, êncaminha para COMPRAS:
Doferido ou indofêrido, o procêsso dBve 3êr tíamilâdo via slslema de prolocolo e em
meio ílsico;
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. VeÍilica so esb trâmltado no slstema d€ prolocolo e dá o recebim€nio no sistoma;. Faz a abetura do procêsso âdministrativoi. Verifca a íegulaídad€ da empíesa escolhidai. EÍrúte o deínonstrativo contábil (Preço médlo / DotaÉo) no sisEma d€ Compras,
indicandg apenas a dotaçáo paÍa o exerclcio I lnÍorma na obsgrvaÉo o valor para 0
exe.Çicio s€guints;. Encaminha oara 8 SEFAZ - orcâmêoto üa slstêma de oíolo@lo e em meio llslco:

VeriÍicâ sê êstá tramilado no sistêma de proto@lo e dá o tec€blmênto no ístomai
Analisa a dolaÉo orÇamênláda indicada no procssso;
S€ a dotação €stúgÍ corrota realiza o bloqueio no slstema de Comprâ§ o no Slst€ma
orçam€nládo;
Sê a dotaçáo estiver 9mda, faz a coneçáo, rêâliza o bloquelg com a dotâçào corígida
o altsa o parccor @ntábil com as deüdas Ju§üficâtivas;
Colhe a asslnâtura da SD - Solicitâçáo de Despesa;
Faz os remanejírm8ntos s6 lorem
Encamlnha para COGEM através

nàcs$ários;
do sist€ma d€ pmtocolo ê €m rnoio flsico:

Vgrifica ss ostá ramitado no sistama de pmtocolo e dá o rêcebimonto no Eistoma;
Verilica a foÍm8lidade procêssual, ou s€ja, v€rfica se foram cumpridas toda§ as stapas
definldas no nuxoi
Caso hâia dllioência. 6ncaminha o procssso para a SECRETARIA DEMÂNDANTÉ OU

COMPúS. pãra sanaí a(s) pênd&icia(s) e dovotuq para anàlisê deCOGEM;
Não havendó psrÉéncis, 6àcaminha Pâra COMISSAO DÉ LICÍTAÇAO paÍ. 6mitjí o alo
de inexioibindsde;
Em quaúuer dos casos encaminha o procô8so atrsvê do sistems do Protocolo a em
mêio fisico.
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V€rifica s€ sstá tramitado no si§tema ds pÍotocolo 6 dá o rêcebimsntc no slstama;
Emils o ato ds disp€nsa;
Énúrnintra à SECRETÁRA d€mandante paÍa colhsr a assinatura do OROENADOR
DE DESPESA, atÍavés do sistêma de protocolo ê €m meio físico;

oCOi.IISS Ão óE ucrrÂç
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Verifcs se está tÍamitado no sislema de prolocolo e dá o recebimento no slstêma;
O Ordenador assina a ratlfic?Éo do ato de disp€nsa:
Encaminha pâra COMISSAO DE LlClfAÇAO realiza. os demais píocedtmentos.
âtravés do sistema de pÍotocolo e ôm mêio ílsico:

. VeÍifca se esÉ tÍamitado no sistoma dô pmlocoh e dá o receblmonto no slsteÍna;. Laoç3 no SIGÀ lmprirns o comprovante e anexa no processo;. Publlcâ g ato na lmpÍ€nla olt6hl;. Faz cópia do pÍocêsso;. Se houveí necessldadô de contÍab, encaminha pâra o sotor de CONTRAÍOS E
COIWÊNIOS enútir o teÍrno.. Se não houy6r contrato, encaminha direto pâía a SEFAZ/FUNOOS MUNICIPAIS -
Ex€crrçáo Orpmêntária par€ smp€nho.. Para quahuer dos setorês que encaminhe, deve s€r íeito alravés do sistema de
protocolo e em msio fisico;

. Vorlfca 8e está tramitado no slstefia de protocolo I dá o ÍBcabimento no sistêma;. Emite o têÍrno dê mnü'ato;. Lançâ do SIGA (lndêp€Mg das asslnshlEs). Colhê as aÉsinafurâs

' Reallzs a publlc€çáo (após ooleta de bdas as assinaturas). Caso sxisls inconsistêocia dsvolver ao OEPARTAMENTO RESPONSAVEL atÍavás do
sist6ms d€ pÍotocolo 6 êm melo f,sico;

. Sanadas ou nào havendo lncomBiêrcias íorm€is, gncaminha, via sBtemâ do pDtocolo
e em m€io llsico para SÉFAZ - FUNDoS MUNlclPAls - EXEcUÇÃo
ORÇAMENTARh parà que soia emponhado;

OBS.: Sâo 02 vias do contÍato oÍigioal: 1 via parâ anexar ao ploc€sso 6 a 2r üa parâ
aÍquitío iitemo;

SECBETARIA -OÊEENADOR fJE DESPESA

vERsÀo: oo1 APROVAD^EM: 09/03/202'l PG. 3l a
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SEI-ÂZ,/FUl,JnOS IúUNiClPAl-.i - ÉÍecuçi,r Crçan-.entíri,

. VeÍifica ss eslá ll"a niHo no sist€ma de protocob e dá o Íecebim€nto no sislems;. Reallza o emponho;. Colho assinaturas do 6mp€nho;. EncaÍninha o pÍocosso paÍa a COGEM yerificar os pÍosedlmentos llnals, através do
sistgma do probcolo e em mêlo f,slco:

Vêrlfica se 6sÉ tramltado no slstoma de protocolo s dá o recebimônto no sistema;
RsalEâ anállsê ínal ainda sob o aspecto bÍmal
S€ houver p€ndências;
t. Dewlve par8 SEFAZFUNDOS MUNICIPAIS - Execuçáo Orçamôntáia se Íor abo
no 6mo6nho:
2. D€iolvo p'era CONTRÂTOS E CONVÊNIOS se íor probloma no conü-ato (a íEltâ de
a$slnatura náo slgflific€ pendênclâ, g por lantro, negsê mom€oto só dove ser tÍatado no
cheddisl como Donto de observacào:
3. o6votve psrd coMlssÃo DE LlclrAÇÃo nos casos que a pÊndência ocofier antes
da Ía96 de contrataçãg e empenho.
Nos 03 casos o p{ocesso devê r€tomar à COGEM para análi§€ final: -
Não havsndo psndàda, encaíÍÍnha para a SEFAZ - PRESTAÇAO DE CONIAS
aouardaÍ o momento do snvlo para o TCM:
Em qualquôr da6 situaçõôs, enc€mlnhar o pr(rêsso através dg sist€ma dE protocolo I
€m m8io flsico,

VeÍifca s€ âslá tÍamitado no sisl€ma do proiocolo e dá o r€csbimonto no sistEma;
Arauiva o orocesso 8té o mom€nto do envlo ao TCM.
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Fluxo de Dispensa
Locação de Imóveis
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