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1. Finalidade:  
 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos referentes à aquisição de bens e serviços mediante 
licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade. 

 

2. Abrangência: 
 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 

Constituição Federal. 

Lei Orgânica do Município da Serra. 

Leis Federais nº 4.320/1964, nº 8.666/1993  

Resolução nº 174/02 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES. 

Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e alterações 
 

4. Conceitos: 
 

Inexigibilidade - É toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais. 

AF   - Autorização de Fornecimento. 

BRM/S  - Boletim de Recebimento de Mercadoria/Serviço. 

COAD  - Comissão Orçamentária Administrativa de Despesas. 

OS   - Ordem de Serviço. 



                                                                                                                                    
 

PAD  - Pedido de Autorização de Despesa. 

PPA  - Plano Plurianual. 

RC   - Requisição de Compras. 

RS   - Requisição de Serviços. 

SMARcp  - Sistema de Gestão de execução Orçamentária e Contabilidade Pública. 

SIGAP - Sistema Gestor de Atendimentos e Processos. 

SMARma  - Sistema de Gestão de Materiais, Compras, Almoxarifado, Patrimônio e Contratos. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
 

Compete às Unidades Administrativas controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 
6. Procedimentos: Inexigibilidade de Licitação 

 

6.1.  Unidade Requisitante 

 

6.1.1. Emite o pedido de autorização de despesa PAD/Requisição; 

6.1.2. Emite justificativa e indica recursos financeiros para realização; 

6.1.3. Junta parecer técnico (justificativa) caracterizando a razão da dispensa ou inexigibilidade e motiva a 
escolha do contratado; 

6.1.4. Anexa documentação comprobatória da qualificação técnica do contratado e regularidade fiscal 
(comprovação preço de mercado); 

 

6.2. Protocolo Geral – SEAD/DATA/DP 

 

6.2.1. Recebe o PAD/Requisição e formaliza o processo com os demais documentos; 

6.2.2. Encaminha ordenador de despesa, tomar ciência e autorizar; 

6.2.3. Após encaminha ao COAD, quando for o caso, de acordo com os termos do Decreto Municipal     
5.280/2014. 

 

6.3. Comissão de Autorização de Despesa – COAD 

6.3.1. Recebe o processo, analisa a despesa para aprovação; 

6.3.2. Caso a despesa não for aprovada, encaminha o processo à unidade requisitante; 

6.3.3. Despesa aprovada encaminha o processo ao ordenador de despesa, para que este encaminha a 
Procuradoria Geral para análise e parecer da legalidade e minuta do contrato; 

 

6.4. Procuradoria Geral – PROGER 

6.4.1. Recebe o processo, emite parecer jurídico com minuta do contrato; 

6.4.2. Encaminha a SEAD/DAM, para providenciar integralização dentro do sistema de materiais; 

 

6.5. Departamento de Administração Materiais 

6.5.1. Providencia requisição dentro do sistema integrado de materiais; 

6.5.1. Encaminha a SEPLAE/DPEF para reserva orçamentária; 

 

6.6. Divisão de planejamento Econômico e Financeiro – SEPLAE/DPEF 

6.6.1. Recebe o processo; 

6.6.2. Emite nota de reserva orçamentária; 

6.6.3. Encaminha a SEAD/DAM; 



                                                                                                                                    
 

      

6.7. Departamento de Administração de Materiais 

6.7.1. Publica a ratificação; 

6.6.2. Emite e solicitação de empenho dentro do sistema integrado de materiais;  

6.6.3. Encaminha o processo para o ordenador de despesa autorizar empenho; 

 

6.8. Secretário da Pasta/ Ordenador de Despesa 

6.8.1. Recebe o processo, toma conhecimento e autoriza emissão de empenho; 

6.8.2. Encaminha o processo para SEFA/DC para empenho; 

  

6.9. Secretaria da Fazenda 

6.9.1. Emite nota de empenho; 

6.9.2. Encaminha a SEAD/DAM, para providenciar o contrato; 

 

6.10. Departamento de Administração de Materiais – SEAD/DAM 

6.10.1. Formaliza o contrato; 

6.10.2. Publica a inexigibilidade ou dispensa da licitação; 

6.10.3. Encaminha para assinatura; 

6.10.4. Cadastra no sistema de contratos e relatório; 

6.10.5. Emite ordem de serviço/fornecimento; 

6.10.6. Encaminha o processo para o gestor acompanhar a execução do contrato; 

 

7. Considerações Finais: 
 

7.1.  Nenhuma requisição será feita sem a adequada caracterização de seus objetos e indicação dos       

recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de 

quem lhe tiver dado causa. 

7.2.  Na abertura dos processos de compras deverão ser observados os seguintes itens: 

- especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; 

- definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização 

prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas de 

estimação;  

- condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. 

7.3.  O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. 

7.4.  É expressamente vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 

7.6.  Não será necessária abertura de RS ou RC nos processos de Adiantamento, Água, Luz,      

Condomínio, IPTU, Auxílios, Contribuições, Subvenções, Diárias para Servidores, Indenizações e 

Multas/Jetons. 

7.7.  A pessoa jurídica em débito com o sistema de Seguridade Social, FGTS e Fazenda Pública 

Municipal, como estabelece em Lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, conforme disposto no artigo 195, parágrafo 3º da 

Constituição Federal e Art. 29 da Lei nº 8.666/93. 

7.8.  De cada fase da licitação, poderá haver interposição de recurso na forma do Art. 109 da Lei nº 

8.666/93. Assim sendo, caso não haja desistência expressa de todos os licitantes em cada uma das 

fases, deverão ser respeitados os prazos legais para cada modalidade licitatória. 

7.9 -  As  especificidades dos procedimentos, bem como seus respectivos fluxogramas pertinentes à  
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e ao Instituto de Previdência da Serra - 
IPS, encontram-se dispostas nos Anexos II a VII desta Instrução Normativa. 

 

7.10 – A presente Norma de Procedimento entrará em vigor a partir da data da publicação do Decreto de 
Aprovação.



 

 
 
 

ANEXO I – FLUXOGRAMA - SEAD 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE (NO CASO DE CONTRATO) 

 
Unidade 

Requisitante 
PROCURADORIA COAD 

 
SEAD/DAM 

 
ORDENADOR DE 

DESPESA 
SEFA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recebe o 
processo, 
analisa a 
despesa para 
aprovação; 
Caso a despesa 
não for 
aprovada, 
encaminha o 
processo à 
unidade 
requisitante; 
Despesa 
aprovada 
encaminha o 
processo ao 
ordenador de 
despesa, para 
que este 
encaminha a 
Procuradoria 
Geral para 
análise e 
parecer da 
legalidade e 
minuta do 
contrato. 
 

Emite o 
PAD/Requisição, 
justificativa e indica 
recursos financeiros 
para realização; 
Junta parecer 
técnico (justificativa) 
caracterizando a 
razão da dispensa 
ou inexigibilidade e 
motiva a escolha do 
contratado; Anexa 
documentação 
comprobatória da 
qualificação técnica 
do contratado e 
regularidade fiscal 
(comprovação preço 
de mercado). 
 

Recebe o 
PAD/Requisiçã
o e formaliza o 
processo com 
os demais 
documentos; 
Encaminha 
ordenador de 
despesa, tomar 
ciência e 
autorizar; Após 
encaminha a 
COAD, 
conforme 
Decreto 
Municipal nº 
2.580/2014 
 

Recebe o 
processo, 
emite parecer 
jurídico com 
minuta do 
contrato; 
Encaminha a 
SEAD/DAM, 
para 
providenciar 
integralização 
dentro do 
sistema de 
materiais. 
 

Providencia requisição dentro do 
sistema integrado de materiais; 
Encaminha a SEPLAE/DPEF para 
reserva orçamentária. 
 

Publica a ratificação; Emite e solicitação de 
empenho dentro do sistema integrado de 
materiais; Encaminha o processo para o 
ordenador de despesa autorizar empenho. 
 

Recebe o 
processo, toma 
conhecimento 
e autoriza 
emissão de 
empenho; 
Encaminha o 
processo para 
SEFA/DC para 
empenho; 
 

Emite nota de empenho; 
Encaminha a SEAD/DAM, para 
providenciar o contrato. 
 

Formaliza o contrato; Publica a 
inexigibilidade ou dispensa da licitação; 
Encaminha para assinatura; Cadastra no 
sistema de contratos e relatório; Emite 
ordem de serviço/fornecimento; Encaminha 
o processo para o gestor acompanhar a 
execução do contrato. 
 



 

 

ANEXO II – PROCEDIMENTOS SESA 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE INEXIGIBILIDADE 

 
 
 

6.  Procedimentos 

6. Procedimento ( INEXIGIBILIDADE ART. 25) 
 
6.1 Referência Técnica - Requisitante 

6.1.1 Identifica a necessidade de suprimento (verificando com antecedência os materiais disponíveis no 
almoxarifado), elabora a justificativa, o projeto básico ou termo de referência e informa o consumo mensal, 
estoque e quantidade solicitada. 
6.1.2 Consulta Ata de Registro de Preços em vigência ou contrato e, caso haja, verifica a possibilidade de 
utilização. 
6.1.3 Abre Processo Administrativo, com a documentação corretamente assinada, e encaminha à 
Superintendência da área para apreciação. 
6.1.4 Informa que a contratação se dará através de dispensa art. 25; 
6.1.5 Anexa ao processo toda a documentação prevista nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93; 
6.1.6 Anexa ao processo Carta de exclusividade conforme art. 25 da Lei 8.666/93 
6.1.7 anexa comprovação de valor de mercado(Nota Fiscal ou Contrato Firmado com outro órgão) 
OBS: Em caso de recursos vinculados por meio de convênios específicos solicitar a gerência a indicação da 
dotação orçamentária correspondente. 

6.2  Superintendente  
6.2.1 Avalia o Termo de referência 
6.2.2 Caso aprove o Termo de referência, dá ciência ao documento e encaminha a Gerência de Suprimentos 

6.3 – Gerência e Suprimentos  
6.3.1 Recebe documentação e analisa. 
6.3.2 Verifica se a documentação está corretamente instruída. 
6.3.3 Estando corretamente instruída encaminha o processo considerando: 
6.3.4 Aquisição de material de consumo e contratação de serviços que não necessitem de planilha de custo e 
formação de preços encaminha à Divisão de compras ( item 6.4) 
6.3.5 Não estando devidamente instruída volta à superintendência  

6.4 –Divisão de Compras  
         6.4.1 Elabora Mapa de Preços e encaminha à Gerência de Suprimentos  
6.5. Gerência de Suprimentos  
       6.5.1 Encaminha a CAD/SESA(Comissão de Avaliação de Despesa da SESA). 
6.6.  CAD/SESA 
       6.6.1 Analisa Despesa, caso aprovada encaminha a Gerencia de Suprimentos 
6.7. Gerência de Suprimentos  

6.7.1 Analisa a documentação, mapa comparativo ou planilha de custos. 
6.7.2 Encaminha ao Fundo Municipal de Saúde para indicação orçamentária e disponibilização do recurso 
orçamentário. 

6.8 – Fundo Municipal de Saúde  
6.8.1 Havendo disponibilidade de recurso orçamentário, providencia o FIPO’s e Encaminha ao Setor de 
compras; 
6.8.2 Não havendo disponibilidade retorna a superintendência para avaliação. 

6.9 – Divisão de Compras  
6.9.1  Emite Requisição de Compras (RC) e/ou Serviços (RS)  
6.9.2  Encaminha à SESA/SEC para autorização de despesa 

6.10 – SESA/SEC  
       6.10.1 – Caso autorize a despesa e reserva e encaminha a PROGER para analise e parecer; 
6.11 - PROGER 
       6.11.1 – Emiti Parece Jurídico e encaminha a Gerência de Suprimentos; 
6.12 – Gerência de Suprimentos 
       6.12.1 – Caso haja parecer favorável encaminha a GCM;  
6.13 – CGM 
       6.13.1 – Emite Parecer Técnico e encaminha a Gerência de Suprimentos; 
6.14 – Gerência de Suprimentos 
       6.14.1 – Caso haja parecer favorável encaminha a COAD; 
6.15 – COAD 
        6.15.1 – Analisa a solicitação e encaminha à SEPLAE/DPEF para emissão da Nota de Reserva; 
6.16 – SEPLAE/DPEF 
        6.16.1 – Emite a Nota de Reserva e encaminha à Gerência de Suprimentos; 
6.17 – Gerência de Suprimentos 
        6.17.1 – Elabora termo de Ratificação e Publicação e encaminha a SESA/SEC; 



 

6.18 – SESA/SEC  
        6.18.1 – Ratifica e autoriza a publicação e encaminha a Gerência de Suprimentos; 
6.19 – Gerência de Suprimentos 
        6.19.1 – Publica a Ratificação e emiti integração contábil e encaminha a SESA/SEC para autorização de 
empenho; 
6.20 – SESA/SEC  
        6.20.1 - Autoriza a emissão de empenho e encaminha a SEFA/DC; 
6.21 – SEFA/CONTABILIDADE 
      6.21.1 – Analisa quanto à regularidade fiscal. 
      6.21.2 – Caso a situação esteja irregular, atualiza Certidões ou devolve o processo para providências 
                 à Secretaria de origem. 
    6.21.3 – Estando regular, empenha com a data corrente do dia e anexa ao processo. 
    6.21.4 – Encaminha o processo a Gerência de Suprimentos; 
 
 
6.22. Gerência de Suprimentos  
     6.22.1 – Caso seja necessário elaboração de contrato segue o item 6.23, caso não seja segue o item 6.24. 
6.23 - Divisão de Contratos  
    6.23.1 – Solicita a SEAD número de contrato no Sistema SMAR; 
    6.23.2 - Confere e elabora contrato; 
    6.23.3 - Encaminha o contrato a SESA/SEC para assinatura. 
    6.23.4 – Emite AF/OS no Sistema Smar; 
    6.23.5 - Encaminha o contrato assinado e a AF/OS ao fornecedor; ou o convoca para assinatura do contrato e 
retirada da            AF/OS na SESA/Divisão de Contratos e Convênios. 
    6.23.6 - Prepara o resumo do extrato do contrato e providencia a publicação (DIO ES; Jornal de Grande circulação; 
Site Serra  Online), no que couber; 
    6.23.7 – Lança o contato no Sistema Contratos Web; 
    6.23.8 - Anexa cópia da publicação ao processo; 
    6.21.9 – Encaminha uma cópia do contrato e AF/OS ao Setor Solicitante ou almoxarifado SESA; 
    6.23.10– Arquiva o processo na Divisão de Contratos/Convênios/Registro de Preços. 
6.24 –Divisão de Compras  
    6.24.1 – Emite AF/OS no Sistema Smar; 
    6.24.2 - Encaminha a AF/OS ao fornecedor;  
    6.24.3 – Encaminha o processo ao Setor Requisitante para aguardar Nota Fiscal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO III – FLUXOGRAMA SESA 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE INEXIGIBILIDADE 

 
Unidade Requisitante Superintendente  Gerência de 

Suprimentos 
Divisão de Compras Gerência de 

Suprimentos 
CAD/SESA Gerência de 

Suprimentos 
Fundo Municipal de 

Saúde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
Identifica a necessidade de suprimento 
(verificando com antecedência os 
materiais disponíveis no almoxarifado), 
elabora a justificativa, o projeto básico 
ou termo de referência e informa o 
consumo mensal, estoque e quantidade 
solicitada. 

Consulta Ata de Registro de Preços em 
vigência ou contrato e, caso haja, 
verifica a possibilidade de utilização. 

 

Avalia o Termo 
de referência 

Caso aprove o 
Termo de 
referência, 
autoriza  e 
encaminha a 
Gerência de 
Suprimentos 

Recebe 
documentação 
e analisa 

Verifica se a 
documentação 
está 
corretamente 
instruída  

Estando 
corretamente 
instruída 
encaminha o 
processo 
considerando: 

Não estando 
devidamente 
instruída volta 
à 
superintendênc
ia  

Elabora Mapa de 
Preços e 
encaminha à 
Gerência de 
Suprimentos. 
 

Encaminha a 
CAD/SESA 
(Comissão de 
Avaliação de 
Despesa da 
SESA). 

Analisa 
Despesa, caso 
aprovada 
encaminha a 
Gerencia de 
Suprimentos 

Abre Processo Administrativo, com a 
documentação corretamente assinada, 
e encaminha à Superintendência da 
área para apreciação. 

Informa que a contratação se dará 
através de dispensa art. 25; 

Anexa ao processo toda a 
documentação prevista nos arts. 28 a 
31 da Lei 8.666/93; 

Anexa ao processo Carta de 
exclusividade conforme art. 25 da Lei 
8.666/93 

anexa comprovação de valor de 
mercado(Nota Fiscal ou Contrato 

Firmado com outro órgão) 
OBS: Em caso de recursos vinculados 
por meio de convênios específicos 
solicitar a gerência a indicação da 
dotação orçamentária correspondente. 

 

Aquisição de 
material de 
consumo e 
contratação de 
serviços que 
não 
necessitem de 
planilha de 
custo e 
formação de 
preços 
encaminha à 
Divisão de 
compras (item 
6.4) 

Analisa a 
documentação,
mapa 
comparativo ou 
planilha de 
custos. 

 

Encaminha ao 
Fundo 
Municipal de 
Saúde para 
indicação 
orçamentária e 
disponibilizaçã
o do recurso 
orçamentário 

Havendo 
disponibilidade 
de recurso 
orçamentário, 
providencia o 
FIPO’s e 
Encaminha ao 
Setor de 
compras 

Não havendo 
disponibilidade 
retorna a 
superintendên
cia para 
avaliação. 



 

Divisão de Compras  SESA/SEC PROGER Gerência de 
Suprimentos 

CGM Gerência de 
Suprimentos 

COAD SEPLAE/DPEF Gerência de 
Suprimentos 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emite 
Requisição de 
Compras (RC) 
e/ou Serviços 

(RS), 

Encaminha à 
SESA/SEC 
para 
autorização de 
despesa 

Caso autorize 
a despesa e 
reserve, 
encaminha a 
PROGER para 
análise e 
parecer 

Analisa a 
solicitação e 
encaminha à 
SEPLAE/DPE
F para 
emissão da 
Nota de 
Reserva; 

Emite a Nota 
de Reserva e 
encaminha à 
Gerência de 
Suprimentos 

Elabora termo 
de Ratificação 
e Publicação e 
encaminha a 
SESA/SEC 

Emiti Parece 
Jurídico e 
encaminha a 
Gerência de 
Suprimentos; 

Caso haja 
parecer 
favorável 
encaminha a 
GCM; 

Emite Parecer 
Técnico e 
encaminha a 
Gerência de 
Suprimentos; 

Caso haja 
parecer 
favorável 
encaminha a 
COAD; 

 



 

 
 

SESA/SEC Gerência de 
Suprimentos 

SESA/SEC SEFA/Contabilidade Gerência de 
Suprimentos 

Divisão de Contratos      Divisão de Compras 

       
Caso seja 
necessário 
elaboração de 
contrato segue 
o item 6.23, 
caso não seja 
segue o item 
6.24 

Solicita a SEAD número de contrato 
no Sistema SMAR 

Confere e elabora contrato 

Encaminha o contrato a SESA/SEC 
para assinatura. 

Emite AF/OS no Sistema Smar; 

Encaminha o contrato assinado e a 
AF/OS ao fornecedor; ou o convoca 
para assinatura do contrato e 
retirada da AF/OS na SESA/Divisão 
de Contratos e Convênios 

Prepara o resumo do extrato do 
contrato e providencia a publicação 
(DIO ES; Jornal de Grande 
circulação; Site Serra Online), no 
que couber 

Lança o contato no Sistema Contratos 
Web 

Anexa cópia da publicação ao 
processo 

Encaminha uma cópia do contrato e 
AF/OS ao Setor Solicitante ou 
almoxarifado SESA 

Arquiva o processo na Divisão de 
Contratos/Convênios/Registro de 
Preços 

Emite AF/OS 
no Sistema 
Smar; 

Encaminha a 
AF/OS ao 
fornecedor; 

Encaminha o 
processo ao 
Setor 
Requisitante 
para aguardar 
Nota Fiscal. 

Ratifica e 
autoriza a 
publicação e 
encaminha a 
Gerência de 
Suprimentos 

Publica a 
Ratificação e 
emiti 
integração 
contábil e 
encaminha a 
SESA/SEC 
para 
autorização de 
empenho 

autoriza a 
emissão de 
nota de 
empenho e 
envia a 
SEFA/DC 

Analisa quanto 
à regularidade 
fiscal. 

Caso a 
situação esteja 
irregular, 
atualiza 
Certidões ou 
devolve o 
processo para 
providências  à 
Secretaria de 
origem 

Estando 
regular, 
empenha com 
a data corrente 
do dia e anexa 
ao processo. 

Encaminha o 
processo a 
Gerência de 
Suprimentos; 
 



 

 

ANEXO IV – PROCEDIMENTOS – SEOB 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE  DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE 
 
 

 

6. Procedimentos: Inexigibilidade de Licitação 

 

6.1.  Unidade Requisitante 

 

6.1.1. Emite o pedido de autorização de despesa PAD/Requisição; 

6.1.2. Emite justificativa e indica recursos financeiros para realização; 

6.1.3. Junta parecer técnico (justificativa) caracterizando a razão da dispensa ou inexigibilidade e motiva a 
escolha do contratado; 

6.1.4. Anexa documentação comprobatória da qualificação técnica do contratado e regularidade fiscal 
(comprovação preço de mercado); 

 

6.2. Protocolo Geral – SEAD/DATA/DP 

 

6.2.1. Recebe o PAD/Requisição e formaliza o processo com os demais documentos; 

6.2.2. Encaminha ordenador de despesa, tomar ciência e autorizar; 

6.2.3. Após encaminha a COAD; 

 

6.3. Comissão de Autorização de Despesa – COAD 

6.3.1. Recebe o processo, analisa a despesa para aprovação; 

6.3.2. Caso a despesa não for aprovada, encaminha o processo à unidade requisitante; 

6.3.3. Despesa aprovada encaminha o processo ao ordenador de despesa, para que este encaminha a 
Procuradoria Geral para análise e parecer da legalidade e minuta do contrato; 

 

6.4. Procuradoria Geral – PROGER 

6.4.1. Recebe o processo, emite parecer jurídico com minuta do contrato; 

6.4.2. Encaminha a SEOB, para providenciar integralização dentro do sistema de materiais; 

 

6.5. Departamento de Administração Materiais 

6.5.1. Providencia requisição dentro do sistema integrado de materiais; 

6.5.1. Encaminha a SEPLAE/DPEF para reserva orçamentária; 

 

6.6. Divisão de planejamento Econômico e Financeiro – SEPLAE/DPEF 

6.6.1. Recebe o processo; 

6.6.2. Emite nota de reserva orçamentária; 

6.6.3. Encaminha a SEOB; 

      

6.7. Secretaria de Obras 

6.7.1. Publica a ratificação; 

6.6.2. Emite e solicitação de empenho dentro do sistema integrado de materiais;  

6.6.3. Encaminha o processo para o ordenador de despesa autorizar empenho; 

 

6.8. Secretário da Pasta/ Ordenador de Despesa 

6.8.1. Recebe o processo, toma conhecimento e autoriza emissão de empenho; 

6.8.2. Encaminha o processo para SEFA/DC para empenho; 

  

6.9. Secretaria da Fazenda 



 

6.9.1. Emite nota de empenho; 

6.9.2. Encaminha a SEOB, para providenciar o contrato; 

 

6.10. Secretaria de Obras - SEOB 

6.10.1. Formaliza o contrato; 

6.10.2. Publica a inexigibilidade ou dispensa da licitação; 

6.10.3. Encaminha para assinatura; 

6.10.4. Cadastra no sistema de contratos e relatório; 

6.10.5. Emite ordem de serviço/fornecimento; 

6.10.6. Encaminha o processo para o gestor acompanhar a execução do contrato; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO V – FLUXOGRAMA SEOB 
 

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) NO CASO DE CONTRATOS 
 

Unidade 
Requisitante 

PROCURADORIA COAD 
 

SEOB 
 

ORDENADOR DE 
DESPESA 

SEFA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recebe o 
processo, analisa 
a despesa para 

aprovação; Caso 
a despesa não for 

aprovada, 
encaminha o 
processo à 

unidade 
requisitante; 

Despesa 
aprovada 

encaminha o 
processo ao 
ordenador de 

despesa, para que 
este encaminha a 

Procuradoria 
Geral para análise 

e parecer da 
legalidade e 
minuta do 
contrato. 

 

Emite o 
PAD/Requisição, 
justificativa e indica 
recursos financeiros 
para realização; 
Junta parecer 
técnico (justificativa) 
caracterizando a 
razão da dispensa 
ou inexigibilidade e 
motiva a escolha do 
contratado; Anexa 
documentação 
comprobatória da 
qualificação técnica 
do contratado e 
regularidade fiscal 
(comprovação preço 
de mercado). 
 

Recebe o 
PAD/Requisiçã
o e formaliza o 
processo com 
os demais 
documentos; 
Encaminha 
ordenador de 
despesa, tomar 
ciência e 
autorizar; Após 
encaminha a 
COAD. 
 

Recebe o 
processo, 
emite parecer 
jurídico com 
minuta do 
contrato; 
Encaminha a 
SEOB, para 
providenciar 
integralização 
dentro do 
sistema de 
materiais. 
 

Providencia requisição dentro do 
sistema integrado de materiais; 
Encaminha a SEPLAE/DPEF para 

reserva orçamentária. 
 

Publica a ratificação; Emite e solicitação de 
empenho dentro do sistema integrado de 
materiais; Encaminha o processo para o 
ordenador de despesa autorizar empenho. 
 

Recebe o 
processo, toma 
conhecimento 
e autoriza 
emissão de 
empenho; 
Encaminha o 
processo para 
SEFA/DC para 
empenho; 
 

Emite nota de empenho; 
Encaminha a SEOB, para 
providenciar o contrato. 
 

Formaliza o contrato; Publica a 
inexigibilidade ou dispensa da licitação; 
Encaminha para assinatura; Cadastra no 
sistema de contratos e relatório; Emite 
ordem de serviço/fornecimento; Encaminha 
o processo para o gestor acompanhar a 
execução do contrato. 
 



 

ANEXO VI – PROCEDIMENTOS IPS 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE  INEXIGIBILIDADE 

 
 

 6. Procedimentos: Inexigibilidade de Licitação  

 
 

6.1. Departamento solicitante 

6.1.1. Verificada a necessidade de aquisição do produto, obra ou serviço elabora a 
Justificativa de parecer técnico e o motivo da escolha do contratado através de Comunicação 
Interna – CI  

6.1.2. Anexa documentação comprobatória da qualificação técnica do contratado e 
declaração de exclusividade; 

6.1.3. Encaminha a CI ao protocolo, com antecedência mínima de 180 dias. 
 

6.2. Protocolo  
6.2.1. Recebe a Comunicação Interna – CI e demais documentações 
6.2.2. Autua o processo administrativo. 
6.2.3. Encaminha os autos do processo ao Departamento Administrativo no prazo máximo de 1 
(um) dia 

 
6.3. Departamento Administrativo 

6.3.1. Recebe os autos do processo  
6.3.2. Anexa toda documentação da empresa 
6.3.3. Encaminha os autos do processo para o Diretor Administrativo e Financeiro – DAF 
 

6.4.           Diretor Administrativo e Financeiro 
6.4.1. Recebe os autos do processo  
6.4.2. Dá o parecer e solicita ao Departamento de Contabilidade dotação orçamentária. 
 

        
6.5.           Departamento de Contabilidade  

6.5.1. Recebe os autos do processo  
6.5.2. Dá dotação orçamentária. 
6.5.3. Após encaminha os autos do processo a Presidência do IPS  
 

6.6. Presidência  
6.6.1. Recebe os autos do processo  
6.6.2. Analisa o pedido: 

6.6.2.1. Se não for favorável à contratação encaminha o processo, no prazo máximo de 3 
(três) dias, para arquivamento no Departamento Administrativo.  
6.6.2.2. Se for favorável à contratação, fornece a Modalidade de despesa de acordo com 
Lei 8.666/93. 

6.6.3.  Encaminha o processo para Departamento de contabilidade para emissão de nota de 
reserva de dotação. 

 
6.7.           Departamento de Contabilidade  

6.7.1. Recebe os autos do processo  
6.7.2. Emite nota de reserva orçamentária 
6.7.3. Após encaminha os autos do processo a Presidência do IPS  

 
6.8. Presidência 

6.8.1. Recebe os autos do processo  
6.8.2. Assina a nota de reserva 
6.8.3. Encaminha para a Assessoria Jurídica para análise e parecer 

 
6.9. Departamento Jurídico  

6.9.1. Recebe os autos do processo  
6.9.2. Analisa e manifesta o parecer jurídico e elabora a minuta de contrato  
6.9.3. Encaminha a Presidência do IPS, no prazo máximo de 3 (três) dias 



 

 
 
 

6.10. Presidência 
6.10.1. Recebe os autos do processo  
6.10.2. Analisa o parecer Jurídico 
6.10.3. Autoriza e encaminha o processo a Diretoria Administrativa e Financeira 

 
6.11. Diretor Administrativo e Financeiro 

6.11.1. Recebe os autos do processo  
6.11.2. Dá o parecer e encaminha ao Departamento Administrativo para elaboração do Contrato 

 
6.12. Departamento Administrativo 

6.12.1. Recebe os autos do processo  
6.12.2. Anexa o Contrato 
6.12.3. Recolhe assinatura do Presidente do IPS, bem como, do representante da contratada 
6.12.4. Publica o Contrato no Diário Oficial 
6.12.5. Encaminha ao Diretor Administrativo e Financeiro – DAF para autorizar empenho e 
registro do contrato. 
 

6.13. Diretor Administrativo e Financeiro  
6.13.1. Recebe os autos do processo 
6.13.2. Se manifesta 
6.13.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente do IPS para autorizar o empenho e registro do 

contrato 
 

6.14. Presidência  
6.14.1. Recebe os autos do processo 
6.14.2. Autoriza a emissão do empenho e registro do contrato 
6.14.3. Encaminha ao Diretor Administrativo e Financeiro  

 
6.15. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.15.1. Recebe os autos do processo 
6.15.2. Se manifesta 
6.15.3. Encaminha para Departamento de Contabilidade para emissão de empenho e registro do 

contrato autorizado. 
6.15.4. Após encaminha o processo ao Departamento Administrativo. 

 
6.16. Departamento de Contabilidade 

6.16.1. Recebe os autos do processo 
6.16.2. Registra o contrato no sistema do tribunal de Contas  
6.16.3. Emite empenho 
6.16.4. Recolhe todas as assinaturas 
6.16.5. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo 

 
6.17. Departamento Administrativo 

6.17.1. Recebe os autos do processo 
6.17.2. Emite Ordem de Fornecimento ou Serviço  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO VII – FLUXOGRAMA IPS 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE  INEXIGIBILIDADE 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 


