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Diário {)Í'icial do
EXECUTIVO

LrcÍÍAÇÃo (FLUXO DE PROCESSO 202r)

A CONTROLADORIA GERÂL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE -
BA.,no uso de suas atíbuições legais. com base no art.20, da Lei Munlcipal n.o 625 de
28 de dezembro de 2O2O e art. lO, I, da ResoluÉo n". í.120 dê 21 d6 dezembro de
2005 do TCIWBA.

RESOLVE:

Modmcar o fluxo procassual dE llÇitaÉo, publlcado Em abÍil dE 20.t6, atondendo aoa
requisitos da Lei de Uciiaçô€s de n.o 8.666/93, devêndo se. observado por todas as
socretariss e óÍgáos demandantss.

SECRETARIÂ/ORDENAOORADA DESPESA

. Elabora a Sollcitaçãg de Despe-sa - SD com a demanda da secretarirórgão de
ass€asoramento. tormo de raígrància, uma cotaÇão e outros docuúentos
quando nsc6s6árioa no sistema Compras:. No caso da nocâssidade dê cadastro d€ itom no sistâma de compras,
êncaminhar por â-mail a de.scrição dêles parã comDras@gmsfc.oov.br sfetuar
os cadâstros necesaários;. Colhe a assinatura na SD do Ordenadoí de Deapôsê - SecÍetário;. Ccrhô a assinatura do preígito na SD;. Dá ontrade no sistema de pÍotocolo, na própria secretaria;. Encamlnha para COMPRAS atravós do slstema dE protocolo e em mslo físico;
OBS: Nos casos dê obrss e sêrviçios de angenharia. o valor de reÍerência será
com base na tabêlâ slnapse,

COMPRÂS

. Verlrica se está tramitado no sistema de protocolo e dá o recôblmEnto no
aistgma:. Faz a abertura do processo adminlslrativo de compras/contrataçâo;. Reallza o mÍnimo do trés cotaçõeg, podendo considêrar â colação da
secrotarla demandante, elabora mapa de proço 6 dôíne p.6ço médio;. Faz conatar sm declaração, asslnada pelo servidor rôsponsávêl pelâ
lnÍormagão, qu6 os praços cotados estão @mpatíveis com os pratlcados no
meacado;. Emlte o dômonstratlvo contabll (Preço médio / Dota€o) no sistema do
CompÍas, indicando apênas a dotação para o exorçíclo € inÍorma na
observâçáo o valor para o exercíclo sêgulnte, quando couber;. Encamlnha parà a SEFAZ atravós do sistema de proiocolo e om meio físico;

APROVADAEM: 09/03,f2O2'Í

PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
CONTROLÀDORIA GERAL DO MUNIcíPro

'. ,. :.:.

E- FLUXO PROCESSUAL DE
LrcrTAçÃo

Pg 1

http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoíicial'org/

vERaÁo: 0ol

CERTIFICAT



Terya-feiro
l6 de norço de 202 I
Ano XV . Edição N" 1722

-25_ I)iário Oficial do
EXE CUTIVO

"':. -.:

lE-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FLUXO PROCESSUAL DE

LrcrTAçÃo

ORCAI,IENTO . SEFAZ

. VeriÍica se está tÍamitado no sistema do protocolo e dá o racebimenlo ng
sistema;. Analisa a dotaçâo orçamentáría indlcâda no processo;

. Se a dotaçáo êstivêr correta reallza o bloquâio da disponlbllidade orçamêltária
no slstema contábil:. sê â dotaçáo €stiver eÍadà, laz a correção e realiza o bloqueio da
disponibllldade orçamenláriâ com a dotação corrigida com as devidas
justiÍicativas;

. Faz os remanejamentos, caso necessárlo:. Colhe assinatura do (a) sec.etário (a) da íazenda na SD e Encaminha através
do sistema dô proto@lo e em melo ÍÍslco para COGEM:gE_No câlo do Reglstro dê Proço3, 6mlte apenas êsrtldlo do quo a
dotaçáo lndlgada no procêlso €rtá corrêta e comprometlds, sem
necês!idade d€ bloqueio.

99gEM
. VeriÍca se está tramitado no sistema do protocolo e dá o rêcebimgnto no

sistema;. Veriica a foÍmalldade processual, ou seja, vgrmca aê foram cumpridas todas
as etspas deÍinidas no fluxo;. Caso haja dlllgância, encaminha o processo paÍa a SECRETARIA
DEMANDANTE OU COMPRAS, para sanar a(s) pêndêncla(s) e devolver para
análise da COGEM;. Não havendo psndància, encamlnhe para COMISSÂO DE LICITAçÂO pa.8
emitir o ato ds inexigibilidads;. Em qualquer dos câsos encaminha o processo através do sistemâ de protocolo
e êm meio fÍsico.

COMTSSÁO DE LICITACÃO

. VeriÍc€ se está tramitado no sistsma do protocolo ê dá o recabimonto no
sistema;. verifica se o objeto â ser llcitado é da competáncia da comissáo dê llcltaÉo;

. Senão foÍ da sua competêncla, davolvê o proc€sso panâ a secretaria
demsndantêi. Ve.iílca se os ltens dsscritos no termo de reíerência são compatÍveis com o
obigto nol6 ospoclflcâdo;. Ss forsm oompatÍveis, elaboram a minuta do edital;

. Se não forem compatrvels, dêvolve para a secretarla demandante Íazar as
alteraçÕ96 necessárlâs;. Anallaa aa Íoímalldados ptocêasuala:

. Encaminha pars a Assassoria JurÍdlca emitlr pa.ecê. acêrc€r da modalldade da
licitsÉo ê acêrca da mtnuta do edital, vlã slstêma de protocolo ê êm meio
Íísico:

vERsÃo: oo1 APROVA9AEM: 09,/03/2021 PG. 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO FRANCISCO DO CONOE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FLUXO PROCESSUAL OE

LrcrTAçÃo

AJUR

. VeriÍlca ss está tramitado no sistema de protocolo € dá o recebimento no
slstêma;. Emitâ parscor jurídico acercâ da modalidãde do licltâçáo e sobro o êdital,
considerando todos os seus anaxos;. Caso haja alguma demanda ou dlvsrgêncla frentg à legalidadê do píoc€sso ou
se o par€car ior pêlo indêÍerimento, devolve à COMISSÃO DE L|C|TAÇÃO
para sanaÍ ou arqunrar;. Sanadas as referidas demandas ou diverg6ncias o procosso retoma para
parecer da Assessorla Jurídicã;. Não havendo dgmandas ou divoroências. a Ass€ssoria Juridica encamlnha
para a COMISSÃO DE LICITAÇÃOlelo slstema de protocolo e em meio físlco.

COMISSÃO DE LICITACÁO

. Vgrlfica 6e está tramitado no slstema de protocolo e dá o receblmento no
aistema;

. Publica o Bdital;

. Reâllzã o certame;

. Elabora a ata s o têrmo de Adjudicagáoy'Homologaçãoi

. EnÇâminha à AJUR para parÊcar Íinal sobre a Homologaçâo e Adjudlcação,
através do sist€ma de prptocolo e em m€lo íÍsico;

AJUR

. Vgrífica se está trâmltado no sistema de protocolo o dá o recêbimento no
sistema;

. Se houver alguma inconsistêncja, êncsmlnha em diligêncla para a COMISSÃO
DE LICITAÇÃO, alÍâvás do siEteme de protocolo e em meio ÍÍsico;

. Se não houvêr inconsistância, emlte pargcer p€lo doíoÍimonto dâ Homologação
ê AdiudicaÇáo E encâminha, üa sistema do pÍotocolo e em meio frsico para a
COGEM:

COGEM

. VerlÍlca 6ô está trâmilado no sislema dâ protocolo e dá o recebimanto no
slalema;. VeílÍlca as formalidados;

. Se houver alguma inconaistância, encaminha em dlligência Para a coMlSSÃo
DE LICITAçÀO para correÉo, aúsvó3 do slatgma de protocolo o Em melo
ÍÍsico. AÉs correção, a COMISSÃO DE L'CITAÇÃO devolverá o prcceaao para
rsanálise da COGEM;

vERsÂoi ool aPROVAOAEM: 09/03/2021 3PG
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PREFEITURA MUNICIPAL DÉ SÃOI FR,\N CISCO DO CONDE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FLUXO PROCESSUAL DE

LICITAçÃO

Náo havêndo pêndência, encaminha para SÉCRETARIA - ORDENADORA DA
DÊSPESA;
Em qualquer dos casos, enc€mlnha o pÍocgsso alt-avés do sistôma de
protocolo e em môlo físlco;

SECRETARIA - ORDENADORA DA DESPESA

. VgriÍlca se está kamitado no slat€ma de protocolo o dá o rec€blmônto no
slstema;

. Homologa e adjudica o obieto da licitação;. Encamlnha à COMTSSÃO DE LIC|TAçÃO gata rÊalliz.aÍ os demats
procadlmêntos. atravéa do sistema ds protocolo e 9m mêlo físico,

coMrssÃo pE ucrTAcÃo

vERsÁo: oo1 APROVADAEM: 09/03/2021 PG. 4

http://pmsaoíranciscodocondeba.imprensaolicial.org/

. Verllica se Está tíamitado no slstema de protocolo ê dá o recobim6nto no
sistêma;

. Publica a homologaÉo e ou adjudlcação com as dsüdas certidó€s de
habllltação atualizadas:

. Lança no SIGA;

. Fâz dlgitalizâção do processo;

. Se houver necessldade dê contíato, encaminha para CONTFIATOS E
CONVÊNIOS para a 6ua elaboração;

. Em qualquer dos câôos, êncamlnhs o p.ocesso akavés do sistoma dê
p.oto@lo e em mglo Íísico;

AJUR - coNTRÂTos E coNvÊNtos

. VeriÍica sê êslá trâmitado no sistama dê p.otocolo I dá o rsceblmênto no
siatgma;. Caeo haja contrato, elabora 05 (cinco) vlas com as devidaa cêrtidóos de
habllltaÉo atuallzâdes;. Lança no SIGA (independônte das assinsturas):. Colhe as âssinaturas:

. Real:vd a publicaÉo do extrato do contEto após a coletra de todas as
asslnaturas;

. Caso exista inconsistêncla devolver ao DEPARTAMENTO RESPONSAVEL
atravás do slstema de protocolo e am mêlo físico;. Sanadas ou não havendo inconsistânciaa formais, encaminha via sistema de
protocolo _ e êm meio fÍsico pa.a a SEFAZFUNDOS MUNICIPAIS -
EXECUÇAO ORÇAMENTARIA para que seja empenhado;

OBS.: São 02 vias do contrato original: 1 vla para anexar ao processo e a 2r vla pára
arquivo intemo;
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FLUXO PROCESSUAL DE

LrcrTAçÃo

sEFAz/FUNoos MuNrctpAts - ExEcucÁo oRCAMENTÁR|A,

. Verifica se o proce6eo está tramitado no sistema de protocplo e dá o
rêcebimento no sistema;

. Realiza o ômp€nhoi

. Colho as assinaturas do empenho;. Encaminha para a COGEM v6.iÍicar os procedimenlos ínals, através do
sistgma ds protocolo e em malo fÍsico;

COGEM

. Verlíica se está tramitâdo no slalem6 de protocolo e dá o rEceblmgnto também
no sistema;. Rêaliza a anális€ final ainda sob o asp€cto formal;. Se houver pendência6:
'1. Oevolve para CONTABILIDADE se Íor-algo no empenho:
2. Oevotue para CONTRATOS E CONVÊNIOS se íor problema no oonüato (a
Íalta dê assinatur-a não signiÍica p€ndência, mas deve ser lratado no checklist
como ponto de obsôrvação,'
á. oáü"trJ pãã cóúi§sÃo oe ltctraçÃo nos casos em que â pendência
oco.rgr antes da fase de cont-ataÉo ê empenho:. No§ 03 caso6 o procasÍro deve retornar à COGEM, atravás do sistema dg
protoÇolo para que sglam vsrlflcados os procôdimgntos flnaÉ, digltalizado € em
segulda encaminhado à SEFAZ;. Não havondo p€ndàncis, Encamlnha à Prestação de Contas /SEFAZ para
dlgltallzação e Ênvio ao e-TCM;. Em qualquer dos casog, êncamlnha o procEsso at.avá6 do sistema do
protocob e em meio Ílsico;

PRESTACÃO DE CONTÂS§EFAz

. Verifica se está tramitado no sist€ma dô protocolo o dá o recebimênto no
§i§têma;. Digitalizã o pro6sso € envia âo o-TCM no mâs pertinente da homologação;

. Arquiva o procêsso físico.

vERsÃo: oo1 APROVADAEM: o8/03/202't PG. 5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CONÍROLAOORIA GERAL DO MUNICIPIO

FLUXO PROCESSUAL DE
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Fluxo de Licitação
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