
    
 

MUNICÍPIO DE CONDE
 
Nº 1.261                                                       
 
CRIADO PELA LEI 156/95. 

 
Nº 1.261      

 
 

 
 
 
 
     

 
 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 001, de 22 de agosto de2017
 
Versão 01 
Aprovação em 22/08/2017 
Ato de aprovação: Decreto nº 051/2017 
Órgão Central do SCL: Secretaria Municipal de Administração
Unidade Responsável: SCL – Departamento de Compras 

 
Dispõe sobre normas e 
procedimentos de controle 
relativos às aquisições de bens e 
contratações de serviços median
processo licitatório, bem como 
dispensa ou inexigibilidade de 
licitação. 

 
A Secretária da Controladoria Geral do Município do 

Conde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 902, 
de 02 de janeiro de 2017, que estabelece a estrutura orga
Município, combinado com o Decreto nº038/2017, RESOLVE:
 

CAPÍTULO I  
 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 
Art. 1º.Normatizar o processo relativo às despesas 

precedidas de licitação, ou efetuadas com dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, referentes às aquisições de bens e contratação de 
serviços, dispondo sobre as rotinas e os procedimentos de controle a 
serem observadas pelas diversas unidades da estrutura organizacional 
do Município de Conde/PB. 
 

Art. 2º. Esta Instrução Normativa abrange todas as unidades 
executoras da estrutura organizacional da administração direta e 
indireta. 

 
Art. 3º.Para fins desta Instrução Normativa, considera

 
I – LICITAÇÃO: procedimento pelo qual a Administração 
seleciona a proposta mais vantajosa para contratar o objeto de 
seu interesse, observando os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos; 
II – DISPENSA DE LICITAÇÃO: procedimento pelo qual a 
Administração seleciona a proposta mais vantajosa, ficando 
dispensada de realizar procedimento licitató
diretamente o objeto de seu interesse, com base na 
autorização do Art. 24 da Lei Federal n.º 8.666/1993;

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Dispõe sobre normas e 
procedimentos de controle 
relativos às aquisições de bens e 
contratações de serviços mediante 
processo licitatório, bem como 
dispensa ou inexigibilidade de 

Secretária da Controladoria Geral do Município do 
, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 902, 

de 02 de janeiro de 2017, que estabelece a estrutura organizacional do 
/2017, RESOLVE: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Normatizar o processo relativo às despesas 
precedidas de licitação, ou efetuadas com dispensa ou inexigibilidade 

tes às aquisições de bens e contratação de 
serviços, dispondo sobre as rotinas e os procedimentos de controle a 
serem observadas pelas diversas unidades da estrutura organizacional 

Esta Instrução Normativa abrange todas as unidades 
executoras da estrutura organizacional da administração direta e 

Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 

procedimento pelo qual a Administração 
seleciona a proposta mais vantajosa para contratar o objeto de 
seu interesse, observando os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

a, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

procedimento pelo qual a 
Administração seleciona a proposta mais vantajosa, ficando 
dispensada de realizar procedimento licitatório,contratando 
diretamente o objeto de seu interesse, com base na 
autorização do Art. 24 da Lei Federal n.º 8.666/1993; 

III – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
qual a Administração,constatando a inviabilidade de 
competição, contrata diretame
com base na autorização do Art. 25 da Lei Federal n.º 
8.666/1993; 
IV – COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO:
permanente criada pela Administração com a função de 
receber, examinar e julgar todos os documentos e 
procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de 
licitantes. Sujeita-se à renovação prevista no art. 51, §4º, da Lei 
8.666/93. 
V – PREGOEIRO: responsável por conduzir o certame 
licitatório na modalidade pregão, inclusive por subscrever o 
edital, devendo ser nomeado pelo período de 12 (doze) meses, 
podendo ser reconduzido uma única vez.
VI – PROJETO BÁSICO E/OU TERMO DE REFERÊNCIA:
documento que deverá conter elementos capazes de propiciar 
a avaliação dos custos pela administração
detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento,se 
for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do 
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e 
gerenciamento do contrato, prazo de
forma clara, concisa e objetiva;
VII – PROPOSTA: oferta de preços e condições apresentadas 
por pessoas físicas ou jurídicas que pretendam contratar com a 
Administração, devendo conter, no mínimo, os seguintes 
elementos: descrição do objeto 
quantidade a ser fornecida 
preço – global – prazo de validade da proposta e prazo de 
entrega. 
VIII - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO, 
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:
gerados no decorrer da rotina, desde a requisiçã
emissão da Autorização de Fornecimento ou da Ordem de 
Serviço, com registro das etapas percorridas e manifestações, 
com identificação das datas e dos responsáveis em cada 
etapa, para arquivamento no Departamento de Compras e na 
Comissão Permanente de Licitação
IX – PESQUISA DE PREÇOS:
praticado no mercado, podendo
como: pesquisa pela 
orçamentos junto às empresas, verificação de preços 
registrados em atas de r
preços obtidos em licitações anteriores ou de outros órgãos etc.
 A pesquisa de preços tem os seguintes objetivos: 
modalidade de licitação; 
de Licitação ou o Pregoeiro no jul
possibilitar estimar a despesa para efeito de comprometimento 
orçamentário; d) permitir escolher a melhor proposta nos casos 
de contratação por dispensa de licitação em função do valor; 
verificar se o preço cobrado está condizen
no mercado, nos demais casos de dispensa e inexigibilidade.
X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
orçamentários formada pelo
despesa, fonte de recursos e valor
XI – RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
formal que indica a existência de dotação orçamentária para a 
aquisição do bem e/ou serviço.

EXECUTIVO 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: procedimento pelo 
qual a Administração,constatando a inviabilidade de 
competição, contrata diretamente o objeto de seu interesse, 
com base na autorização do Art. 25 da Lei Federal n.º 

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO: comissão 
permanente criada pela Administração com a função de 
receber, examinar e julgar todos os documentos e 

ntos relativos às licitações e ao cadastramento de 
se à renovação prevista no art. 51, §4º, da Lei 

responsável por conduzir o certame 
licitatório na modalidade pregão, inclusive por subscrever o 

ser nomeado pelo período de 12 (doze) meses, 
podendo ser reconduzido uma única vez. 

PROJETO BÁSICO E/OU TERMO DE REFERÊNCIA: 
conter elementos capazes de propiciar 

a avaliação dos custos pela administração diante de orçamento 
hado, definição dos métodos, estratégia de suprimento,se 

for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do 
contratante, procedimentos de fiscalização e 

gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de 
objetiva; 

oferta de preços e condições apresentadas 
por pessoas físicas ou jurídicas que pretendam contratar com a 
Administração, devendo conter, no mínimo, os seguintes 
elementos: descrição do objeto – indicação da marca – 

fornecida – preço unitário – preço total – 
prazo de validade da proposta e prazo de 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO, 
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE: conjunto de documentos 
gerados no decorrer da rotina, desde a requisição até a 
emissão da Autorização de Fornecimento ou da Ordem de 
Serviço, com registro das etapas percorridas e manifestações, 
com identificação das datas e dos responsáveis em cada 
etapa, para arquivamento no Departamento de Compras e na 

de Licitação. 
PESQUISA DE PREÇOS: é a verificação do preço 

praticado no mercado, podendo-se utilizar meios diversos, tais 
como: pesquisa pela internet ou in loco, obtenção de 
orçamentos junto às empresas, verificação de preços 
registrados em atas de registro de preços e verificação de 
preços obtidos em licitações anteriores ou de outros órgãos etc. 

A pesquisa de preços tem os seguintes objetivos: a)definir a 
modalidade de licitação; b) subsidiar a comissão Permanente 
de Licitação ou o Pregoeiro no julgamento de propostas; c) 
possibilitar estimar a despesa para efeito de comprometimento 

permitir escolher a melhor proposta nos casos 
de contratação por dispensa de licitação em função do valor; e) 
verificar se o preço cobrado está condizente com o praticado 
no mercado, nos demais casos de dispensa e inexigibilidade. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: alocação de recursos 
orçamentários formada pelo programa de trabalho, natureza da 
despesa, fonte de recursos e valor correspondente; 

TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: elemento 
existência de dotação orçamentária para a 

aquisição do bem e/ou serviço. 
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XI– EMPENHO: ato emanado de autoridade competente que 
cria para a administração pública obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição;
XII– ORDENADOR DE DESPESA: autoridade com atribuições 
definidas em ato próprio, entre as quais as de movimentar 
créditos orçamentários, empenhar despesa e efetuar 
pagamentos; 
XIII – UNIDADE RESPONSÁVEL:unidade integrante da 
estrutura administrativa do órgão central do Sistema de 
Compras e Licitação – SCL, que promove a aplicação e 
acompanhamento desta Instrução. 
XIV –UNIDADES EXECUTORAS: as diversas unidades da 
estrutura organizacional que se sujeitam à observância das 
rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle 
estabelecidos na Instrução Normativa. 

 
CAPÍTULO II 

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E DAS RESPONSABILIDADES
 

Art. 4º.Esta instrução normativa encontra respaldo nos 
seguintes institutivos legais: 

I – Constituição Federal de 1988; 
II - Lei Federal nº. 4.320/1964; 
III – Lei Federal nº. 8.666/1993; 
IV - Lei Federal nº. 10.520/2002; 
V - Lei Complementar nº. 101/2000; 
VI - Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações;
VII – Lei Orgânica Municipal; 
VIII – Resolução do TCE nº09/2016; 
IX– Lei Municipal nº 913/2017; 
X – Decreto Municipal nº 039/2017; 
XI - Demais legislações pertinentes ao assunto.
 
Art. 5º. São responsabilidades da Secretaria Municipal de 

Administração, como órgão central do SCL, e do Departamento de 
Compras, unidade responsável pela Instrução: 

I – Promover a divulgação e implementação desta instrução 
normativa, mantendo-a atualizada;  
II - Orientar e supervisionar as unidades executoras na 
aplicação desta Instrução; 
III – Promover discussões técnicas com as un
executoras e com a Controladoria Geral do Município, para 
definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos 
de controle que devem ser objeto de alteração, atualização 
ou expansão. 

 
Art. 6º.São responsabilidade das Unidades Executoras 

(Secretarias Municipais): 
I – Atender às solicitações da unidade responsável pela 
Instrução Normativa,quanto ao fornecimento de informações 
e à participação no processo de atualização;
II – Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa 
sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas 
de trabalho, objetivando a sua otimização,tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de 
controle e o aumento da eficiência operacional;
III – Manter a Instrução Normativa à disposição d
funcionários da Unidade, velando pelo fiel cumprimento da 
mesma; 
IV – Cumprir fielmente as determinações da Instrução 
Normativa, em especial quanto aos procedimentos de 
controle e quanto à padronização dos procedimentos
geração de documentos, dados e informações.

 
Art. 7º.São responsabilidades da Controladoria Geral do 

Município: 
I – prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da 
instrução normativa, em especial no que tange à identificação e 
avaliação dos pontos de controle e respectiv
de controle; 
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Unidades Executoras 

Atender às solicitações da unidade responsável pela 
Instrução Normativa,quanto ao fornecimento de informações 

atualização; 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa 

que se fizerem necessárias nas rotinas 
de trabalho, objetivando a sua otimização,tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de 

o aumento da eficiência operacional; 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os 
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São responsabilidades da Controladoria Geral do 

prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da 
instrução normativa, em especial no que tange à identificação e 
avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 

II – através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia 
dos procedimentos de controle inerentes ao SCL, propondo 
alterações na instrução normativa para aprimoramento dos 
controles. 

 
CAPÍTULO III

DOS PROCEDIMENTOS

Art.8º. A Secretaria Municipal de Administração é a única 
unidade responsável pelos procedimentos licitatórios, dispensas ou 
inexigibilidades, bem como pela elaboração e autuação das atas de 
registro de preços do Município. 
 

Art. 9º. As requisições de 
encaminhadas ao Gabinete da Prefeita através de formulário próprio 
conforme Anexo I, para deliberação sobre as mesmas.

§1º. O Anexo I deverá conter todos os campos preenchidos de 
forma clara, sucinta e objetiva, contendo inc
especificação técnica ou descrição técnica dos itens a serem 
comprados ou dos serviços a serem contratados, quantitativo, 
informação sobre garantia, prazo de execução e/ou entrega, 
local e horário da entrega ou da prestação do serviço e 
quaisquer outras informações que sejam indispensável para a 
coleta de orçamentos e formulação do edital e seus anexos.
§2º. Não deverá conter na requisição informação de marca ou 
modelo exclusivo de um fabricante, excetuando
em que houver somente um forne
serviço exclusivo. 
§3º. Para cada grupo de materiais e/ou serviços deve ser 
preenchida uma requisição distinta, a fim de se evitar a 
abertura de licitações que restrinjam a competição.
§4º. Os requisitantes devem observar se os bens
solicitados coincidem com a real necessidade da unidade, a fim 
de evitar que os mesmos sejam fracionados, gerando 
requisições futuras para o mesmo objeto.
§5º.No caso de compras, as requisições deverão indicar a 
estimativa de consumo mensal e anu
forem de uso constante. 
§6º. As requisições devem indicar o Programa e o Projeto ou 
Atividade a que se destinam os materiais ou bens a adquirir.
§7º. No caso de serviços, as requisições devem conter 
descrição suficiente dos serviços 
sua finalidade, devendo: 

 a) informar se o objeto é certo e determinado, a ser pago em 
quantitativos fixos ou estimados, ou se a sua execução caracteriza
como “de forma contínua” (Lei nº8.666/93, art. 57);
 c) anexar o Projeto Básico ou o Termo de Referência e o 
Orçamento detalhado em planilha de custos, conforme admitir a 
espécie de serviços, observado o disposto nos arts. 6º, inc. IX, e 7º, 
§2º, da Lei 8.666/93. 
 d) informar se os serviços atenderão à manutenção de 
atividade rotineira da unidade requisitante, ou algum programa ou 
projeto determinado. 

§8º. Todos os bens/serviços requisitados deverão estar em 
conformidade com os princípios da administração pública, bem 
como em consonância com as práticas de cada unidade.
 
Art.10º.Com o fito de orientar os órgãos

processo de aquisição de bens e serviços, o Sistema de Controle 
Interno recomenda a adoção dos seguintes procedimentos, conforme 
desenvolvimento das atividades: 

 
I –DA SECRETARIA REQUISITANTE:
a) Elaborar a motivação da contratação, com exposição dos 

motivos pelos quais se
prestação do serviço; 

b) Preparar o Termo de Referência ou Projeto Básico, com a 
descrição detalhada e precisa do objeto a ser adquirido e/ou 
serviço que se pretenda contratar, contendo
prazo necessário à execução contratual e demais 
informações pertinentes ao bom andamento processual e a 
exata identificação do objeto,informando, ainda, as condições 
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através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia 
dos procedimentos de controle inerentes ao SCL, propondo 
alterações na instrução normativa para aprimoramento dos 

CAPÍTULO III 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
A Secretaria Municipal de Administração é a única 

unidade responsável pelos procedimentos licitatórios, dispensas ou 
inexigibilidades, bem como pela elaboração e autuação das atas de 

As requisições de compras ou serviços deverão ser 
ao Gabinete da Prefeita através de formulário próprio 

conforme Anexo I, para deliberação sobre as mesmas. 
O Anexo I deverá conter todos os campos preenchidos de 

forma clara, sucinta e objetiva, contendo inclusive: 
especificação técnica ou descrição técnica dos itens a serem 
comprados ou dos serviços a serem contratados, quantitativo, 
informação sobre garantia, prazo de execução e/ou entrega, 
local e horário da entrega ou da prestação do serviço e 

utras informações que sejam indispensável para a 
coleta de orçamentos e formulação do edital e seus anexos. 

Não deverá conter na requisição informação de marca ou 
modelo exclusivo de um fabricante, excetuando-se os casos 
em que houver somente um fornecedor e/ou prestador de 

Para cada grupo de materiais e/ou serviços deve ser 
preenchida uma requisição distinta, a fim de se evitar a 
abertura de licitações que restrinjam a competição. 

Os requisitantes devem observar se os bens/serviços 
solicitados coincidem com a real necessidade da unidade, a fim 
de evitar que os mesmos sejam fracionados, gerando 
requisições futuras para o mesmo objeto. 

No caso de compras, as requisições deverão indicar a 
estimativa de consumo mensal e anual quando os materiais 

As requisições devem indicar o Programa e o Projeto ou 
Atividade a que se destinam os materiais ou bens a adquirir. 

No caso de serviços, as requisições devem conter 
descrição suficiente dos serviços a contratar e a indicação de 

 
a) informar se o objeto é certo e determinado, a ser pago em 

quantitativos fixos ou estimados, ou se a sua execução caracteriza-se 
como “de forma contínua” (Lei nº8.666/93, art. 57); 

to Básico ou o Termo de Referência e o 
Orçamento detalhado em planilha de custos, conforme admitir a 
espécie de serviços, observado o disposto nos arts. 6º, inc. IX, e 7º, 

d) informar se os serviços atenderão à manutenção de 
e rotineira da unidade requisitante, ou algum programa ou 

Todos os bens/serviços requisitados deverão estar em 
conformidade com os princípios da administração pública, bem 
como em consonância com as práticas de cada unidade. 

Com o fito de orientar os órgãos municipais no 
processo de aquisição de bens e serviços, o Sistema de Controle 
Interno recomenda a adoção dos seguintes procedimentos, conforme 

 

DA SECRETARIA REQUISITANTE: 
motivação da contratação, com exposição dos 

motivos pelos quais se requisita a aquisição do bem e/ou a 

Preparar o Termo de Referência ou Projeto Básico, com a 
precisa do objeto a ser adquirido e/ou 

pretenda contratar, contendo sua quantidade, 
prazo necessário à execução contratual e demais 

pertinentes ao bom andamento processual e a 
exata identificação do objeto,informando, ainda, as condições 
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de pagamento, local de entrega, bem como a
requisitos que a eventual contratada deverá possuir;

c) Juntar pesquisa de preços(sempre que possível) composta 
com, no mínimo,03 (três) orçamentos, de empresas do ramo 
de fornecimento do bem que se pretende adquirir e/ou 
atividade do serviço a ser contratados. Os orçamentos serão 
padronizados, contendo a data da validade da proposta, 
denominação social e CNPJ do órgão e, quando for o caso, 
condições de manutenção, assistência técnica e garantias 
oferecidas, salvo os casos em que o orçamento será u
como subsídio do preço de referência da licitação, não 
dispensando os dados mínimos para a confirmação de sua 
veracidade. 

d) Elaborar justificativa quando da impossibilidade de obtenção 
do número mínimo de orçamentos exigidos;

e) Emitir requisição de compras ou serviços através de 
formulário próprio conforme Anexo I, contendo a definição 
clara do objeto, encaminhando-a para o Gabinete da 
Prefeita. 

f) Indicar responsável pelo acompanhamento da execução da 
despesa, no caso de não necessitar de contrato.
 

II –DO GABINETE DA PREFEITA: 
a) Receber as requisições das Secretarias requisitantes.
b) Retornar o processo à Secretaria requisitante para 

arquivamento, caso não seja aprovado o pedido.
c) Aprovar a realização do gasto e encaminhar à Secretaria de 

Administração para as providências necessárias.
d) Autorizar a abertura do processo licitatório, de dispensa ou 

de inexigibilidade, encaminhando-a para a Secretaria de 
Administração. 

e) Homologar a licitação. 
f) Designar o gestor do contrato, quando houver.

 
III - DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:
a) Receber e analisar o pedido da Secretaria requisitante, 

encaminhado pelo Gabinete da Prefeita após aprovação;
b) Encaminhar ao Departamento de Compras para análise da 

requisição e seus anexos (quando houver), bem como para 
abertura, autuação, protocolo e numeração do processo 
administrativo pertinente, nos termos do art. 38, da Lei 
8.666/93. 

c) Solicitar as devidas correções da Secretaria requisitante, caso 
o Departamento de Compras detecte alguma inconformidade 
no pedido; 

d) Providenciar junto ao Gabinete da Prefeita a autorização
abertura do processo de licitação, ou procedimento de 
dispensa ou inexigibilidade, conforme o caso.

e) Encaminhar à CPL para a elaboração dos elementos 
necessários a licitação,dispensa ou inexigibilidade, análise e 
definição do procedimento adequado. 

f) Encaminhar à Contabilidade para emissão da Nota de 
Emprenho e emitir Autorização de Fornecimento ou Ordem de 
Serviço, remetendo uma via à CPL para arquivo e uma via ao 
Departamento de Contratos/Gestor para acompanhamento 
execução. 

g) Providenciar junto ao Requisitante, no caso em que não 
necessitar contrato, a indicação do responsável pelo 
acompanhamento da despesa. 

 
IV – DODEPARTAMENTO DE COMPRAS: 
a) Verificar se constam no processo os 03 (três) 

orçamentos,após recebimento da requisição. Em caso 
positivo, emitir o Demonstrativo de Pesquisa de Preços, 
conforme modelo Anexo II. Em caso negativo, providenciar 
os mesmos. 

b) Autuar o processo, dando numeração única e capa 
padronizada, para acompanhamento das fases do 
procedimento, incluindo a emissão da comprovação de 
regularidade fiscal. 

c) Encaminhar o processo à Contabilidade (Secretaria da 
Fazenda) para verificação da disponibilidade orçamentária e 
financeira, bem como informação sobre a rubrica da 
despesa. 

d) Receber o processo da Contabilidade e, caso a informação 
de disponibilidade financeira seja positiva, encaminhar ao 
Secretário da Administração para providenciara autorização 
do ordenador de despesas para a abertura do processo 
licitatório, dispensa ou inexigibilidade, após parece
Procuradoria Geral do Município. 
 

                                                  Conde, 13 de setembro de 2017 
 

                                                                                 

de pagamento, local de entrega, bem como a indicação de 
requisitos que a eventual contratada deverá possuir; 
Juntar pesquisa de preços(sempre que possível) composta 

mínimo,03 (três) orçamentos, de empresas do ramo 
fornecimento do bem que se pretende adquirir e/ou 

contratados. Os orçamentos serão 
padronizados, contendo a data da validade da proposta, 
denominação social e CNPJ do órgão e, quando for o caso, 
condições de manutenção, assistência técnica e garantias 
oferecidas, salvo os casos em que o orçamento será utilizado 
como subsídio do preço de referência da licitação, não 
dispensando os dados mínimos para a confirmação de sua 

Elaborar justificativa quando da impossibilidade de obtenção 
do número mínimo de orçamentos exigidos; 

mpras ou serviços através de 
formulário próprio conforme Anexo I, contendo a definição 

a para o Gabinete da 

Indicar responsável pelo acompanhamento da execução da 
despesa, no caso de não necessitar de contrato. 

Receber as requisições das Secretarias requisitantes. 
Retornar o processo à Secretaria requisitante para 
arquivamento, caso não seja aprovado o pedido. 
Aprovar a realização do gasto e encaminhar à Secretaria de 

as providências necessárias. 
Autorizar a abertura do processo licitatório, de dispensa ou 

para a Secretaria de 

Designar o gestor do contrato, quando houver. 

IPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 
Receber e analisar o pedido da Secretaria requisitante, 
encaminhado pelo Gabinete da Prefeita após aprovação; 
Encaminhar ao Departamento de Compras para análise da 
requisição e seus anexos (quando houver), bem como para 

uação, protocolo e numeração do processo 
administrativo pertinente, nos termos do art. 38, da Lei 

Solicitar as devidas correções da Secretaria requisitante, caso 
o Departamento de Compras detecte alguma inconformidade 

o ao Gabinete da Prefeita a autorização da 
abertura do processo de licitação, ou procedimento de 
dispensa ou inexigibilidade, conforme o caso. 
Encaminhar à CPL para a elaboração dos elementos 
necessários a licitação,dispensa ou inexigibilidade, análise e 

Encaminhar à Contabilidade para emissão da Nota de 
Emprenho e emitir Autorização de Fornecimento ou Ordem de 
Serviço, remetendo uma via à CPL para arquivo e uma via ao 
Departamento de Contratos/Gestor para acompanhamento da 

Providenciar junto ao Requisitante, no caso em que não 
necessitar contrato, a indicação do responsável pelo 

Verificar se constam no processo os 03 (três) 
da requisição. Em caso 

positivo, emitir o Demonstrativo de Pesquisa de Preços, 
conforme modelo Anexo II. Em caso negativo, providenciar 

Autuar o processo, dando numeração única e capa 
padronizada, para acompanhamento das fases do 

ncluindo a emissão da comprovação de 

Encaminhar o processo à Contabilidade (Secretaria da 
Fazenda) para verificação da disponibilidade orçamentária e 
financeira, bem como informação sobre a rubrica da 

tabilidade e, caso a informação 
de disponibilidade financeira seja positiva, encaminhar ao 
Secretário da Administração para providenciara autorização 
do ordenador de despesas para a abertura do processo 
licitatório, dispensa ou inexigibilidade, após parecer da 

IV – DA COMISSÃO DE LICITAÇÂO
a) Receber o processo do Secretário de Administração

a modalidade de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade;
b) Providenciar, conforme o caso, Termo de Referência, Projeto 

Básico, Edital e seus anexos;
c) Submeter o processo à apreciação da Procuradoria Geral do 

Município; 
d) Submeter o processo à apreciação da Controladoria Geral do 

Município; 
e) Receber o processo da Controladoria e encaminhar ao 

Secretário da Administração para autorizaç
processo licitatório. 

f) Providenciar tempestivamente a publicação dos atos 
convocatórios, dos resultados de licitações e extratos de 
contratos no Diário Oficial do Município; quando se tratar de 
despesa com recurso estadual publicar no Diár
Estado, e quando se tratar de despesa com recurso federal 
publicar no Diário Oficial da União.

g) Realizar o certame, quando couber.
h) Publicar a homologação.
i) Verificar a necessidade de contrato e, se for o caso, solicitar 

do Gabinete da Prefeita 
j) Encaminhar ao Secretário de Administração para 

conhecimento e providências.
k) Tramitar todos os atos no Portal do Gestor do TCE.

 

IV – DA PROCURADORIA: 
a) Receber o processo da Secretaria da Administração para 

análise e emissão de parecer jurídico quando se tratar de 
dispensa e inexigibilidade, devolvendo o processo à mesma.

b) Receber o processo da Comissão de Licitação para análise 
e parecer jurídico acerca do edital e seus anexos, 
devolvendo à CPL para as devidas correçõe

c) Providenciar a comprovação da garantia, se for o caso.
 

IV– DA CONTROLADORIA:
a) Receber o processo da Comissão de Licitação e analisar a 

contratação de serviços, a aquisição de bens, a realização 
de obras, dirimindo possíveis dúvidas, verificando a real 
necessidade, efetuando uma pré

b) Emitir parecer técnico em até três dias úteis, devolvendo à 
Comissão de Licitação, que providenciará a publicação dos 
atos convocatórios. 

c) Auditar a execução do contrato.
 

V – DA CONTABILIDADE: 
a) Emitir e juntar ao processo a informação de disponibilidade 

orçamentária e financeira, bem como informação sobre a 
rubrica da despesa, num prazo máximo de 2 (dois) dias, 
encaminhando ao Departamento de Compra.

b) Receber o procedimento de licitação, dispensa ou 
inexigibilidade, emitir Nota de Empenho e encaminhar à 
Secretaria de Administração.
 

VI – DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS:
a) Providenciar junto ao Ordenador de Despesas (Prefeita) a 

portaria de designação do gestor do contrato.
b) Formalizar o contrato conforme a IN S

(Formalização do Contrato).
c) Encaminhar ao Gestor de Contrato para acompanhamento 

da execução do contrato.

 CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 11. O Secretário de Administração, de posse da Nota de 
Empenho e da Autorização de 
encaminhará a primeira via de cada documento ao fornecedor e 
arquivará a segunda via para controle.

§1º.  As Autorizações de Fornecimento ou Ordens de Serviço 
somente poderão ser emitidas após o recebimento da Nota de 
Empenho. 
 

Art. 12.O Secretário de Administração designará servidor ou 
comissão, conforme art. 15, §8º, da Lei 8.666/93, para receber o objeto 
contratual. 

§1º. O servidor ou comissão designada fiscalizará a execução 
contratual nos termos do art. 67 da Lei 
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DA COMISSÃO DE LICITAÇÂO 
Receber o processo do Secretário de Administração e definir 
a modalidade de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade; 
Providenciar, conforme o caso, Termo de Referência, Projeto 

Edital e seus anexos; 
Submeter o processo à apreciação da Procuradoria Geral do 

Submeter o processo à apreciação da Controladoria Geral do 

Receber o processo da Controladoria e encaminhar ao 
Secretário da Administração para autorização da abertura do 

Providenciar tempestivamente a publicação dos atos 
convocatórios, dos resultados de licitações e extratos de 
contratos no Diário Oficial do Município; quando se tratar de 
despesa com recurso estadual publicar no Diário Oficial do 
Estado, e quando se tratar de despesa com recurso federal 
publicar no Diário Oficial da União. 
Realizar o certame, quando couber. 
Publicar a homologação. 
Verificar a necessidade de contrato e, se for o caso, solicitar 
do Gabinete da Prefeita a designação do gestor de contrato. 
Encaminhar ao Secretário de Administração para 
conhecimento e providências. 
Tramitar todos os atos no Portal do Gestor do TCE. 

 
Receber o processo da Secretaria da Administração para 

emissão de parecer jurídico quando se tratar de 
dispensa e inexigibilidade, devolvendo o processo à mesma. 
Receber o processo da Comissão de Licitação para análise 
e parecer jurídico acerca do edital e seus anexos, 
devolvendo à CPL para as devidas correções. 
Providenciar a comprovação da garantia, se for o caso. 

DA CONTROLADORIA: 
Receber o processo da Comissão de Licitação e analisar a 
contratação de serviços, a aquisição de bens, a realização 
de obras, dirimindo possíveis dúvidas, verificando a real 
ecessidade, efetuando uma pré-avaliação. 

Emitir parecer técnico em até três dias úteis, devolvendo à 
Comissão de Licitação, que providenciará a publicação dos 

Auditar a execução do contrato. 

 
processo a informação de disponibilidade 

orçamentária e financeira, bem como informação sobre a 
rubrica da despesa, num prazo máximo de 2 (dois) dias, 

ao Departamento de Compra. 
Receber o procedimento de licitação, dispensa ou 

emitir Nota de Empenho e encaminhar à 
Secretaria de Administração. 

DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS: 
Providenciar junto ao Ordenador de Despesas (Prefeita) a 
portaria de designação do gestor do contrato. 
Formalizar o contrato conforme a IN SCC nº 001/2017 
(Formalização do Contrato). 
Encaminhar ao Gestor de Contrato para acompanhamento 
da execução do contrato. 

 
CAPÍTULO III 

DA EXECUÇÃO DA DESPESA 
 

Secretário de Administração, de posse da Nota de 
Empenho e da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço, 
encaminhará a primeira via de cada documento ao fornecedor e 
arquivará a segunda via para controle. 

As Autorizações de Fornecimento ou Ordens de Serviço 
somente poderão ser emitidas após o recebimento da Nota de 

O Secretário de Administração designará servidor ou 
comissão, conforme art. 15, §8º, da Lei 8.666/93, para receber o objeto 

O servidor ou comissão designada fiscalizará a execução 
contratual nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93. 
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§2º. Quando do recebimento, nos casos de fornecimento de 
bens ou produtos, cabe ao servidor ou comissão confrontar as 
especificações dos documentos constantes da Autorização de 
Fornecimento, responder pela sua destinação e certificar a 
regularidade e conformidade do fornecimento na Nota Fiscal 
que será encaminhada à Secretaria Municipal de Fazenda para 
pagamento e contabilização. 
§3º. Nos casos de serviços, cabe ao gestor do contrato 
fiscalizar a execução, juntando as medições, cópias de 
relatórios resumidos, laudos de inspeção, atestados de 
conclusão e outros documentos comprobatórios à Nota fiscal, 
quando do encaminhamento para a Secretaria Municipal de 
Fazenda para pagamento e contabilização. 
§4º. Se o contrato não tiver sido executado adequadam
fiscal ou a comissão, não receberá o objeto contratual, 
providenciando notificação para que a contratada regularize o 
cumprimento da sua obrigação. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 13. O Departamento de Compras deve informar à 
Comissão Permanente de Licitação sempre que verificar a existência 
de mais de um processo administrativo iniciado ou planejado para 
aquisição do mesmo bem ou serviço, agrupando todas as requisições 
para realização do procedimento, evitando assim o fracionamento da 
despesa. 

 
Art. 14. Após a adjudicação do objeto e ou a homologação 

da licitação, ou da publicação do Extrato de Dispensa ou de 
Inexigibilidade de Licitação, os Contratos e Atas de Registro de Preços 
deverão ser juntados aos Protocolos de Licitação, de Dispens
Inexigibilidade de Licitação, conforme o caso. 
 

Art. 15. Os orçamentos que serviram de base para a fixação 
da cotação do preço do bem ou serviço deverão fazer parte do 
processo de licitação ou dispensa de licitação. 

 
Art. 16. As contratações diretas por dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, são procedimentos extraordinários, devendo 
sua realização limitar-se às hipóteses previstas em Lei.
 

Art. 17. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou 
exigirem, a fim de manter o processo de melhoria contínua.
 

Art. 18. Pertencem a esta Instrução Normativa os seguintes 
anexos: 
ANEXO I: Formulário de Requisição de Compras ou Serviços.
ANEXO II: Modelo de Quadro Demonstrativo de Preços.
ANEXO III: Fluxograma de Licitação - Aquisição de bens e serviços
ANEXO IV: Fluxograma de Contratação Direta (Dispensa e 
inexigibilidade) 
ANEXO V: Fluxograma de Execução da Despesa 
 

Art. 19.Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 
sua publicação. 

Conde – PB, 22 de agosto de 2017.
 

 

 
GIRLENE MELO SILVA ROQUE 

Secretária da Controladoria Geral de Município
 

 
 

 
 
 

BÁRBARA LINS CRUZ 
Secretária Municipal de Administração

                                                  Conde, 13 de setembro de 2017 
 

                                                                                 

Quando do recebimento, nos casos de fornecimento de 
bens ou produtos, cabe ao servidor ou comissão confrontar as 
especificações dos documentos constantes da Autorização de 
Fornecimento, responder pela sua destinação e certificar a 

de e conformidade do fornecimento na Nota Fiscal 
que será encaminhada à Secretaria Municipal de Fazenda para 

Nos casos de serviços, cabe ao gestor do contrato 
fiscalizar a execução, juntando as medições, cópias de 

s resumidos, laudos de inspeção, atestados de 
conclusão e outros documentos comprobatórios à Nota fiscal, 
quando do encaminhamento para a Secretaria Municipal de 

Se o contrato não tiver sido executado adequadamente, o 
fiscal ou a comissão, não receberá o objeto contratual, 
providenciando notificação para que a contratada regularize o 

O Departamento de Compras deve informar à 
manente de Licitação sempre que verificar a existência 

de mais de um processo administrativo iniciado ou planejado para 
aquisição do mesmo bem ou serviço, agrupando todas as requisições 
para realização do procedimento, evitando assim o fracionamento da 

Após a adjudicação do objeto e ou a homologação 
da publicação do Extrato de Dispensa ou de 

Inexigibilidade de Licitação, os Contratos e Atas de Registro de Preços 
deverão ser juntados aos Protocolos de Licitação, de Dispensa ou de 

Os orçamentos que serviram de base para a fixação 
preço do bem ou serviço deverão fazer parte do 

diretas por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, são procedimentos extraordinários, devendo 

se às hipóteses previstas em Lei. 

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
 técnicos assim o 

exigirem, a fim de manter o processo de melhoria contínua. 

Pertencem a esta Instrução Normativa os seguintes 

ANEXO I: Formulário de Requisição de Compras ou Serviços. 
ANEXO II: Modelo de Quadro Demonstrativo de Preços. 

Aquisição de bens e serviços 
IV: Fluxograma de Contratação Direta (Dispensa e 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 

 
PB, 22 de agosto de 2017. 

 
Secretária da Controladoria Geral de Município 

Secretária Municipal de Administração 

ANEXO I
IN SCL nº 001/2017

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/ SERVIÇOS
 
1. Requisitante:  

3. Setor: 

4. Descrição do objeto (informações imprescindíveis e detalhadas, 
inclusive quantidade): 

5. Finalidade e justificativa da requisição (informar motivo da 
requisição justificando o bem/serviço, quantidade, a que, quem se 
destina e especificidade): 

6. Informar o prazo para a entrega dos materiais ou para a 
execução dos serviços (como serão realizados):

7. Informar a forma e o prazo da garantia dos bens e serviços:
8. Endereço completo, local e horário par a entrega do 
objeto/prestação do serviço: 
9. Outras informações que sejam indispensáveis para a coleta de 
orçamentos e formulação do edital e seus anexos.

Assinatura do Requisitante:______________________________

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA:
� Não autorizado              �

Data:_____/_____/_______.
_________________________________

 

IN SCL nº 001/2017

MODELO DE QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS 
__________

It
e
m 

Unid. 
Quan

t. 

EM-
PRESA 

A 

1    

2    

3    

4    

5    
TOTAL GERAL ($)  

Validade da 
Proposta 

 

Prazo de entrega  
Regularidade 
Fiscal (Certidões 
Negativas FGTS, 
INSS e CNDT) 
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ANEXO I 
IN SCL nº 001/2017 

 

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/ SERVIÇOS 

2. Data: 
___/___/_____ 

4. Descrição do objeto (informações imprescindíveis e detalhadas, 

5. Finalidade e justificativa da requisição (informar motivo da 
requisição justificando o bem/serviço, quantidade, a que, quem se 

6. Informar o prazo para a entrega dos materiais ou para a 
execução dos serviços (como serão realizados): 

7. Informar a forma e o prazo da garantia dos bens e serviços: 
8. Endereço completo, local e horário par a entrega do 

 
utras informações que sejam indispensáveis para a coleta de 

orçamentos e formulação do edital e seus anexos. 

Assinatura do Requisitante:______________________________ 

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA: 
�Autorizado 

Data:_____/_____/_______. 
_________________________________ 

Assinatura do Ordenador de Despesas 

 

ANEXO II 

IN SCL nº 001/2017 

MODELO DE QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS - PROCESSO Nº 
__________ 

EM-
PRESA 

B 

EM-
PRESA C 

VALOR MÉDIO 
DE 

REFERÊNCIA 
   

   

   
   

   
   

 

 

 



                DIÁRIO OFICIAL                                                  

 
Nº 1.261      

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOSAQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

GABINETE DA PREFEITAGABINETE DA PREFEITAREQUISITANTEREQUISITANTE

1/
4

1/
4

Elaborar exposição 
de motivos

Elaborar Termo de 
Referência ou 
Projeto Básico

Emitir requisição de 
compras ou serviços

Fim

INÍCIO

Arquivar

Ver Fluxo de Contratação Direta 

ANEXO IV da IN SCL nº 001/2017

                                                  Conde, 13 de setembro de 2017 
 

                                                                                 

 
 

ANEXO III 
IN SCL nº 001/2017 

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOSAQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

GABINETE DA PREFEITAGABINETE DA PREFEITA ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

Sim
Sim

Analisar a 
requisição

Aprova?
 Solicitar a análise 

da requisição e 
seus anexos 

Sim

Não

Autorizar a abertura do 
processo licitatório, de 

dispensa ou inexigibilidade

Não

É caso de dispensa 
ou inexigibilidade

 Solicitar abertura 
do processo 

licitatório 

 Solicitar abertura do 
processo de dispensa ou 

inexigibilidade 

Providencias 
para correções 

Não

44

Solicitar que a CPL elabore 
os demais elementos da 
licitação ou dispensa ou 

inexigibidade

33

Sim

Ver Fluxo de Contratação Direta 
(Dispensa e Inexigibilidade) – 

ANEXO IV da IN SCL nº 001/2017
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DEPTO COMPRASDEPTO COMPRAS

Analisar os elementos da 
requisição

Analise de 
acordo?

Providenciar o 
Demonstrativo de 
Pesquisa de Preços

Autuar o processo, dando 
numeração única e capa 

padronizada

Despachar com a análise

sim

11

22
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AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOSAQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE 
COMPRAS
DEPTO DE 
COMPRAS

2/
4

2/
4

Informar ao 
requisitante

11

22

Para solicitar abertura 
do processo licitatório, 

de dispensa ou 
inexigibilidade

Emitir autorização para o 
fornecimento/ordem de 

                                                  Conde, 13 de setembro de 2017 
 

                                                                                 

 
 

ANEXO III 
Continuação.... 

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOSAQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO
GESTOR DO CONTRATO/DA 

EXECUÇÃO DA DESPESA
GESTOR DO CONTRATO/DA 

EXECUÇÃO DA DESPESA

Sim
Sim

Não

66

Solicitar a emissão 
da Nota de 
Empenho

Acompanhar a execução 
da despesa - contratação 
de serviços ou aquisição 

de bens - conforme Fluxo 
de Execução da Despesa 
(Anexo V) nesta IN SCL nº 

001/2017 e Fluxo de 
Formalização do Contrato, 

na Instrução Normativa 
SCC Nº 001/ 2017

Há Contrato? Não

99

33

77

88

Sim

Emitir autorização para o 
fornecimento/ordem de 

serviço

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

                           MUNICÍPIO DE CONDE 

CONTABILIDADECONTABILIDADE

Há disponibilidade 
financeira?

Informar a rubrica 
da despesa

sim

Emitir Nota de 
Empenho
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AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOSAQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

3/
4

3/
4

44

99

                                                  Conde, 13 de setembro de 2017 
 

                                                                                 

 
ANEXO III 

Continuação.... 
 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOSAQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

CPLCPL PROCURADORIAPROCURADORIA

Sim
Sim

 Analisar e definir a modalidade 
de licitação, sua dispensa ou 

inexigibilidade

Aprova?

Publicar os atos convocatórios 
da licitação ou da sua dispensa 

ou inexigibilidade

Elaborar edital e seus anexos 
ou complementar os 

elementos para dispensa ou 
inexigibilidade

Analisar o processo e 
emitir parecer jurídico

Tramitar o processo via 
eletrônica no Portal do Gestor 

do TCE.

Solicitar análise da CGM

não

sim

não

sim

Correção das falhas 
apontadas pela 
Controladoria

55

Correção das falhas 
apontadas pela 

Procuradoria
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CONTROLADORIACONTROLADORIA

Aprova?

Analisar o processo 
e emitir parecer 

técnico

Auditar o processo 
de execução do  
contrato ou a 

ordem de serviço 
ou acompanhar a 

ordem de 
fornecimento

Fim
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 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DA 

PREFEITA

4
/4

Homologar a 
licitação

                                                  Conde, 13 de setembro de 2017 
 

                                                                                 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO CPL DEPTO DE CONTRATOS

Sim
Publicar os resultados

É dispensa ou 
inexigibilidade?

Há necessidade 
de contrato?

Publicar a 
homologação

Não

Tramitar o processo 
via eletrônica no 

Portal do Gestor do 
TCE.

não

Sim

Arquivar todas as 
peças da licitação e 
providenciar cópias 
dos documentos aos 
setores interessados

5

Realização do 
certame, quando 

couber

6

Sim

Providenciar junto 
ao requisitante o 
responsável pelo 

acompanhamento 
da execução da 

despesa

Formalização do contrato 
– ver Fluxo Formalização 
do Contrato, na Instrução 

Normativa SCC Nº 001
7

8

Arquivar autorização 
de fornecimento/
ordem de serviço

Arquivar 
autorização de 
fornecimento/

ordem de 
serviço

Fim
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DEPTO DE CONTRATOS

Providenciar 
junto ao 

Gabinete a 
Designação do 

gestor do 
contrato

Formalização do contrato 
ver Fluxo Formalização 

do Contrato, na Instrução 
Normativa SCC Nº 001- 

2017

Arquivar autorização 
de fornecimento/
ordem de serviço
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GABINETE DA PREFEITAGABINETE DA PREFEITAREQUISITANTEREQUISITANTE

1/
3

1/
3

Elaborar exposição 
de motivos

Elaborar Termo de 
Referência ou 
Projeto Básico

Emitir requisição de 
compras ou serviços

Fim

INÍCIO

Arquivar

                                                  Conde, 13 de setembro de 2017 
 

                                                                                 

 
ANEXO IV 

IN SCL nº 001/2017 
 
 

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 

GABINETE DA PREFEITAGABINETE DA PREFEITA ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

Sim
Sim

Analisar a 
requisição

Aprova?
 Solicitar a análise 

da requisição e 
seus anexos 

Sim

Não

Autorizar a dispensa ou 
inexigibilidade

Não

 Solicitar autorização para 
formalização do processo 

de dispensa ou 
inexigibilidade 

Providencias 
para correções 

44

Solicitar que a CPL elabore 
os demais elementos da 

dispensa ou inexigibidade

11
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DEPTO COMPRASDEPTO COMPRAS

Analisar os elementos da 
requisição

Analise de 
acordo?

Providenciar o 
Demonstrativo de 
Pesquisa de Preços

Autuar o processo, 
dando numeração 

única e capa 
padronizada

Despachar com a análise

sim

22

33
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  DISPENSA E INEXIGIBILIDADE    DISPENSA E INEXIGIBILIDADE  

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE 

CONTRATO
DEPTO DE 

CONTRATO

2/
3

2/
3

11

Solicitar a emissão 
da Nota de 
Empenho

Encaminhar para 
Contabilidade 

verificar a 
disponiblidade 

finaneira

Formalização do 
contrato – ver 

Fluxo 
Formalização do 

Contrato, na 
Instrução 

Normativa SCC 
Nº 001- 2017

Há contrato?

Emitir a 
autorização de 
fornecimento/

ordem de
serviço

Sim

77

                                                  Conde, 13 de setembro de 2017 
 

                                                                                 

 
ANEXO IV 

IN SCL nº 001/2017 
 

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE  - Continuação...DISPENSA E INEXIGIBILIDADE  - Continuação...

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE 
COMPRAS
DEPTO DE 
COMPRAS

CONTABILIDADECONTABILIDADE

Sim
Sim

Há 
disponibilidade 

financeira?

Não
Informar ao 
requisitante

11

22

Informar a 
rubrica da 
despesa

sim

33

Solicitar a emissão 
da Nota de 
Empenho

Emitir Nota 
de Empenho

55

Encaminhar para 
Contabilidade 

verificar a 
disponiblidade 

finaneira

Emitir a 
autorização de 
fornecimento/

ordem de
serviço

Não

66

77
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RESPONSÁVEL P 
ACOMPANHAR A 

EXECUÇÃO DA DESPESA

RESPONSÁVEL P 
ACOMPANHAR A 

EXECUÇÃO DA DESPESA

Acompanhar a 
execução do 
contrato/da 

despesa ou da 
ordem de 
serviço ou 
ordem de 

fornecimento – 
ver Fluxo de 
Execução da 

Despesa (Anexo 
V) da IN SCL nº 

001/2017 e 
Fluxo de 

Formalização do 
Contrato, na 

Instrução 
Normativa SCC 
Nº 001- 2017

 



                DIÁRIO OFICIAL                                                  

 
Nº 1.261      

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

3/
3

3/
3

44

Providenciar junto ao 
Gabinete da prefeita a 

designação do gestor do 
contrato

55

Providenciar junto ao 
requisitante o responsável 
pelo acompanhamento da  

execução da despesa

77

                                                  Conde, 13 de setembro de 2017 
 

                                                                                 

 
 

ANEXO IV 
IN SCL nº 001/2017 

 
 

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE - Continuação...DISPENSA E INEXIGIBILIDADE - Continuação...

CPLCPL PROCURADORIAPROCURADORIA

Sim
Sim

 Analisar a dispensa ou 
inexigibilidade

Aprova?

Publicar os atos  da dispensa ou 
inexigibilidade

Complementar os elementos 
para dispensa ou inexigibilidade

Analisar o processo e 
emitir parecer jurídico

Tramitar o processo via 
eletrônica no Portal do Gestor 

do TCE.

Solicitar análise da CGM

não

sim

não

sim

Correção das falhas 
apontadas pela 
Controladoria

Correção das falhas 
apontadas pela 

Procuradoria

Há necessidade 
de contrato?

Sim

Não

Arquivar todos os documentos 
referentes a licitação e 

contrato

66

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
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Continuação...Continuação...

CONTROLADORIACONTROLADORIA

Aprova?

Analisar o processo 
e emitir parecer 

técnico

Auditar o processo 
de execução do  

contrato/despesa 
ou a ordem de 

serviço ou 
acompanhar a 

ordem de 
fornecimento

Fim
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EXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATOEXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATO

1/
3

1/
3

Acompanhar a execução dos 
serviços

Serviços de 
acordo?

Solicitar correção Não

sim

11

                                                  Conde, 13 de setembro de 2017 
 

                                                                                 

 
 

ANEXO V 
IN SCL nº 001/2017 

 

EXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATOEXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATO

FISCAL/GESTOR CONTRATOFISCAL/GESTOR CONTRATO

Sim
Sim

Analisar os documentos do 
contrato, inclusive de licitação, 

dispensa ou inexigibilidade

Checar a conformidade dos 
itens com suas especificações 
e quantidades e com a nota 

Recebimento Provisório 

Solicitar correção 
Analisar correção

Acompanhar a execução dos 

Serviços de 

Emitir o Termo de 
Recebimento Provisório 

do(s) serviço(s)

Não

Sim

Providenciar troca dos 

O recebimento 
definitivo é por 

comissão?

sim

não

Não

22
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Início

Analisar os documentos do 
contrato, inclusive de licitação, 

dispensa ou inexigibilidade

É aquisição de 
materiais e/ou 
equipamentos?

Checar a conformidade dos 
itens com suas especificações 
e quantidades e com a nota 

fiscal

De acordo?

Emitir o Termo de 
Recebimento Provisório 

dos materiais e/ou 
equipamentos

Solicitar correção 
pelo fornecedor

Sim

Não

Sim

Há necessidade 
de ensaios e 

testes?

Providenciar os 
testes e ensaios

Testes e ensaios 
de acordo?

sim

Providenciar troca dos 
itens reprovados

não
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  EXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATO   EXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATO 

GABINETE DA 
PREFEITA

GABINETE DA 
PREFEITA

RESPONSÁVEL 
PELA RD

RESPONSÁVEL 
PELA RD

2/
3

2/
3

Autorizar 
pagamento

Analisar a 
conformidade dos 
procedimentos 

De acordo?

Emitir o 
Termo de 

Recebimento 
Definitivo

Providenciar 
correção das 
distorções

É aquisição?

Sim

1

Sim

                                                  Conde, 13 de setembro de 2017 
 

                                                                                 

 
ANEXO V 

IN SCL nº 001/2017 – Continuação... 
 
 

EXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATO EXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATO 

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO COMISSÃO RDCOMISSÃO RD
RESPONSÁVEL 

PELA RD
RESPONSÁVEL 

PELA RD

Sim
Sim

Designar a 
comissão de 
recebimento 
definitivo

Analisar a 
conformidade dos 
procedimentos 

De acordo?

Emitir o Termo de 
Recebimento 
Definitivo

Providenciar 
correção das 
distorções

Não

É 
aquisição?

Solicitar 
pagamento

Não

Fim

Fim

Analisar a 
conformidade dos 
procedimentos 

De acordo?

Emitir o 
Termo de 

Recebimento 
Definitivo

Providenciar 
correção das 
distorções

É aquisição?

Providenciar junto à 
requisitante a 
designação do 

responsável pelo RD

Não

Providenciar 
junto à 

requisitante a 
entrada no 

almoxarifado e 
tombamento

Não

1

Sim

33
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EXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATO EXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATO 

FISCAL/GESTOR 
CONTRATO

FISCAL/GESTOR 
CONTRATOCOMISSÃO RDCOMISSÃO RD

conformidade dos 
procedimentos 

Emitir o Termo de 
Recebimento 

Providenciar 
correção das Sim

11

22
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   EXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATO    EXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATO 

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

3
/3

3
/3

Arquivar processo

Fim

33

                                                  Conde, 13 de setembro de 2017 
 

                                                                                 

 

ANEXO V 
IN SCL nº 001/2017 – Continuação... 

 
 

EXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATO EXECUÇÃO DA DESPESA/DO CONTRATO 

CPLCPL CONTABILIDADECONTABILIDADE

Sim
Sim

Há devolução de 
garantia?

Incluir cópias dos 
documentos de 

pagamento e devolução 
da garantia no Processo

Tramitar processo para 
TCE

Não

Sim

Efetuar o pagamento

14 
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PROCURADORIAPROCURADORIA

Providenciar 
devolução da 

garantia

 


