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Diário ()ficial tlo
EXECUTIVO

CoMPRAS E CONTRATAçÕES (FLUXO DE PROCESSO Ne 0/,t2021l-

PREFEITURÂ MUNTGIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CONTROLADORTA GERAL DO MUNICÍPIO

FLUXO PROCESSUAL
COMPRÂS E CONTRÂTAçÔES

Modalidade lnexigibllldade

A CONTROLADORA GERÂL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE -
8À,no uso de suas atribulções legais, com base no aÍt- 20, da Lei Municipal n.o 62Ss
28 de dezembro de 2O2O e aí 10, inciso l, da ResoluÉo no. 1.12O da 21 de dezembro

de 2OO5 do Trlbunal de Contas dos Munlcípios do Estado da Bahia.

RESOLVE:

ModiÍicaro fluxo procossual de compÍas s contratações atravás da modalidade de

lnoxlglbllldade, etendendo aos rêqulsltos da Lel de Licitaçõ€s dê no 8ô66/93, devendo

ser obsorvado poÍ todas as sgcretadag a órgãGs demandanlês de despesas-

' Elsbora I Solicil8Éo de 0o3pês8 - SD com a dernanda da 8ocÍstaria/óÍgâo de
aBsgsso.amerto. tgrmo de ÍeÍêÍ6nci8, a proposta da ÊflprsEa contando a
compÍovação do prêço praücado no mgrcádo, cerülóês dB r€gulâddadg l§cá|, 6 outíos
doqrmenbs quando necsssáíioe, no slstÉma Compra§;. Colhê a asslnatura oa SD do Ordênador de Despesa - SecÍetáíio;

. Colh6 a a§$in8tura do Pref6lto na SD:

. Dá enbada nq protgcolo geIal pErà gerár o númoro do pÍoc€§so admlni§tÍatfuo;

. Dá ertrads no sistema de pÍgtocolo, na pÍópÍla 5ê6€tarlâ;

. ÉncaÍdnha par6 I AJUR pelo slstsma de pÍotocolo e em meb Ílsbo:

. OBS,: Todbs og proce.'or da lnaxlgib ldade dovrrlo 3!r r.allzadot na
Comltslo & llcitação,

Verif€a sg êstá hamitado no si§tema de pÍgtacolo e dá o recêblm€nto no sistêma;
Emite o parêcs. do jurÍdlco, veíificando a legalidade de conttalaçáo attavés de
lnexlgibllidade.
Cáso- hãie alouma demands do luídlco frênte à íormalidado do pmc€§so ou 6e o
parecer íor inãeferürdo, devolvêr á SECRETARWÔRGÃo AssEssoRAMENTo pâra

sanaí ou aÍquivar.
§àúoà osnàoncta p€la SECRETARWÔRGÃo ASSÉssoRÁMENTo, ou m6smo úo
havendg 9€ndência, €nçaminha para COMPR S:
DeÍerido bu iMefgrido, o processo d€ve ser tÍamil€do via si§tema de protocolo e am
meio ísico:

vERaÀo: ooi APROVADAEM: Og/03/202'l Í,,G. 1l $
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EXECUTIVO

JE-
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FLUXO PROCESSUAL

COMPR,AS E CONTRATAÇÓES
ASSUNTO Modalidade lnoxlgibilidadô

VeriÍcâ se está tramitrâdo no sistema de protocolo 6 dá o receb,mênlo no sistema;
Faz a abeÍuría do processo admlnlstrativo;
Emile o demonslrativo conúbil (Proço medio / Dotação) no sbtema de Conpras;
Encaminha para a SEFAZ - ORÇAMENTO, alravés do sistema dB protocolo e 9m
meio flsico;

Verifica sa está famitado no sistema de potocolo e dá o retrblmênto no sistêma;
Analisa a dotação orçamenÉria indicada no proÇ$sq:
Se a dotaÉo sstiver corrota Íêaliza o bloqúeio no sistoma dê Compras ê no sistema
orçãmênÉrio;
Sq a dotaÉo esúver eI'!dr, Íaz a coneçáo, Íealiza o bloquelo com I dotaçào corÍlglda
e alteÍa o paÍ6c€r conlábil com as devidas
Faz os remanejamentos se forera necesú

juslificativas
nos;

Colhe assloatura na SD 6 sncamioha para a COGEM, atÍaÉs do sist€ma dê píotocolo
e em mêio llsico;

Vsrifica se está trâmitado no slstgma dô protocolo e dá o recrbimênto no sistoma;
VêÍifica a Íormalidade processual, ou sêja, veÍmca sê foram cumprldas todas as
etapas dôfnidas no íuro:
Caso haia diligência, encaminha o processo para a SECRETARIA oEIúANDANÍE OU
COMPRAS, paía sanar a(s) p€ndência(s) e dEvolverpara análise da QOGEMi
Não hâvendo pendência. êncaminha pal.a COMISSAO DE LICrTAÇAO para emitjr o
ato d€ inexigibilidado;
Em qualquer dos casos ênc€minha o proc€s9o átravés do gisteme de proto@lo e em
meioÍisico.

vERsÃo: oo1 APROVAOAEM: 09/03/2021 PG. 2J 6
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PíeÍêituÍa Muniipal de São Fíancisco do C,onde - BA

Diário ()ficial do
EXECUTIVO

_!E-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDÉ

CONTROLADORIA GERÂL DO MUNICIPIO
FLUXO PROCESSUAL

COMPRAS E CONTRATAçÔES
Modalidade lnexigibilidado

coiúissÃo ü É 1rtrr.c." Ãõ

ASSUNTO

. VeÍifica se es-tá tramilado rE sislema de pÍotocolo e dá o Íecebimgnüo no sislema;. Faz análise geral do procasso, verifca a reguladdade da emprssa;. PÍocssso regular, Bmito o ato de ineÍgibilidade;. PÍoce-sso ircgular, devotue â SECRETRÁR|A/ÔRGÁO DE ASSESSORÁMENTO para
sanar as p€ndências;. Sanada pendênda pela SECRETARWÔRGÃO ASSESSORAMENTO, ou mesílo não
havendo pendência, encamlnha para a SECRETARIA - ORDENAoOR DE DESPESA;. Em qual+reÍ dos caEos gncamlnha o pro@sso auavés do siSisma de protocolo € em
m6lo Íísico.

Vêdfica s€ estr tramitado no sigtema dô protocolo e dá o recebimento no sistema:
Raúllçá o ab d€ ineÍoibilldado:
Enc€minha paÍa a ÕoM§SÁO DE UCIIAçÃo Íealizar os domals procsdimentos,
âlrãvés do sistema d€ proloôolo ê em mêlo Íisico;

. Vgíifica se eslá lÍBmitado no sbtgma de p.otocolo e dá o íac€blmooto no §istsma:

. Publica o ab e r8ü6caÉo;. L8nç8 no SIGA;. Faz cópia do processoi. Se hoúwr nir6ssidai€ d€ cont'ato, encaminha paÉ o s€tor dê CONTRAToS E
CONVÊNIOS emilir o t6ímo.. S€ Íúo h.uvêr cofluato, gncaminha dlÍeto para a SEFAZ/FUNDOS MUNICIPA,S -
ExEcucÃo oRGAMENTARIA para Empenho.. Em quahuer do6'casos gncaminha o proc6sao súavés do siíema de píotocolo e êm
mêlo í6ico.

APROVADÂ Eia: 09/03./2021 Pc. 3l A
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EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FLUXO PROCESSUAL
COMPRAS E CONTRATAÇÔES

ASSUNTO Modalidadê Inêxlglbllld.dê

. Verifica sE está lIâmitiado no sistema de prolocob I dâ o Íêcsbim€nto no sstêma;. Emil8 o tsrmo d6 confato:. Lança no SIGA (lndep€nde das assinaturas)
' Coih€ as assinaturas. Realizs a publicaÉo {ap& colêtâ dê Iodas as assinalurag). Caso exlsta incomlíénda dgvolvêr ao DEPARTAMENTO RESPONSiAVEL âtravés do

Slstêma dG protocolo e em msb rl§co;. Sanadas ou nào havendo lnconslstêndas 6Ímais, encâminha, üa sistsma d€
protocolo e em m€lo flsico para SEFAZ - FUNDOS MUNICtpAtS - EXECUÇÁO
ORçÁMÊNÍÁRI.A para quo seja empenhado;

OBS.: São 02 üas do conbato original:I para anexar ao procôsso ê ã 2 üa para arquivo
lntêmo.

Verifca s€ está tramÍtado no sistema de p@tocoh e dá o recebimenlo no shtema:
Roalizs o €mpenho;
Colh6 assinaturas do êmponho;
Encaminha pars s COGEM vêriÍicâr 03 proc€dimenios fnais, atEvés do sigtoma de
protocolo e em meio fisico.

VeÍifica ss eslá famit€do no sistema de protocolo e dá o recebimenlo no sistema;
Realiza anállsê final ainda sob o aspe.lo Íomal
Se houye. pendêocias:
1. Devolve para SEFÀZFUNDOS MUNICIPÂ|S - ExecuÉo OrçamentáÍia se foí aho
no empenho:
2. Devolv€ para CONTRATOS E CONVÊNIOS ss íor problêma no contral,o (a íalta de
a3sinatura não gignifcã pendência, s por tsnto, nesse momento só deve seí tratado no
checklist como ponto dê obsêNaçáo:
3. Oevolve para COMISSÃO DE'LlClfAÇÂO nos câsos que a p€ndência omner ant6s
da fass de contrataÇão I empenho.
Nos 03 casos o processo deve retomar à COGEM para análise finali _
Náo hâvendo pendência, encáminha para a SEFAZ - PRESTAÇAo DE CONTAS
agua.dar o momento do Enüo para o TCM;
Em qualqJer das situaÉes, encaminhar o processo através do sistema de protocolo ê
em meio flsico,

VERSÀO: 001 APROVADAEM: 09/03/2021 PG. 46
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Pí€loituíâ Municipal de Sâo Fíanosco do Cond6 - BÂ

Diário Oficial do
EXECUTIVO

JB-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR.ANCISCO DO CONDE

CONTROLADORIA GERÂL OO MUNICÍPIO

FLUXO PROGESSUAL
COMPRAS E CONTRATAçÔES

ASSUNTO Modalldad€ lnexlglbllldade

5EI'ÁZ - PRE5TAçÃO DE CONTA5

Veriics se eslá traÍnilado no sisloma dê protocolo E dá o recGbimento no sistema;
AÍqulva o pÍocssso atá o Ínomento do enüo ao TCM;

vERsÀo: oo1 APROVÂDAEM: 09/03,/2021 PC, gA

http://pmsaoíranciscodocondoba.imprensaoÍiciâl.orgl
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EXECUTIVO

tÊlJE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CÔNDE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FLUXO PROCESSUAL

COMPRAS E CONTRATAçÔES
Modalidade lnexlgibllldadeASSUNTO

Fluxo de Inexigibilidade

vERsÀo: oo1 aPROVADAEMi 09/03/2021 PG. B/ 6
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