
                                                                                                                                    
 

 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

 

NORMA DE PROCEDIMENTO 

 

SCL-NP 
 02 

Assunto: 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA 

Versão: 
02 

Data de elaboração: 
16/12/2013 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
SEAD 

Revisada em: 
13/08/2015 

Revisada por: 
 

Anexos: 
Anexo I – Fluxograma SEAD,  
Anexo II – Procedimentos SESA,  
Anexo III – Fluxograma SESA 
Anexo IV – Procedimentos SEOB 
Anexo V – Fluxograma SEOB 
Anexo VI – Procedimentos IPS 
Anexo VII – Fluxograma IPS 

Aprovação:
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

 
 

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: 
 

Serviço - 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. 

Obra - É toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta 
ou indireta. 

Compra - É toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 



                                                                                                                                    
 

Unidade Requisitante - É a unidade que, após identificar suas necessidades, solicita a aquisição de bens 
e serviços, bem como a contratação de obras e serviços de engenharia para atender o interesse público 
do Município da Serra. 

Projeto Básico - É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da 
obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

Termo de Referência - TR - É o documento utilizado para a solicitação de aquisições de bens, serviços, 
obras, contendo os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 
orçamento detalhado, considerando preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia 
de suprimentos e o prazo de execução do contrato. 

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: Dispensa de Licitação, Art. 24, I e II, Lei 8.666/93 

 

6.1 - Unidade Requisitante 

6.1.1 - Verifica a necessidade de aquisição de bens e serviços, elabora a Justificativa, o Projeto 
Básico ou Termo de Referência – TR. 

6.1.1.1 - Elabora o PAD com a requisição de compras ou serviço juntamente com 03 (três) orçamentos, no 
mínimo.  

6.1.1.2 - Providencia a instauração do processo administrativo para aquisição do bem ou serviço. 

6.1.1.3 - Encaminha os autos com autorização do Secretário da Pasta ao ordenador de despesa para análise 
e aprovação da mesma. 

 

6.2 - Ordenador de Despesa 

6.2.1 - Recebe e analisa a solicitação. 

6.2.2 - Encaminha os autos devidamente autorizados à COAD, quando for o caso, de acordo com os 
termos do Decreto Municipal nº 5.280/2014. 

 

6.3 – COAD 

6.3.1 - Recebe o processo, inclui na pauta da próxima reunião. 

6.3.2 - Na plenária da COAD, o processo é submetido a análise do Presidente e os membros, para 
aprovação ou não. 



                                                                                                                                    
 

6.3.1.1 - Caso a despesa seja aprovada, o processo é enviado para a SEPLAE/DPEF que 
providencia a reserva de saldo orçamentário e encaminha a SEAD/DAM. Caso a 
despesa não seja autorizada o processo é devolvido ao setor requisitante para 
arquivamento do mesmo ou que faça novas justificativas para no momento oportuno o 
mesmo seja submetido a nova análise da COAD. 

 

6.4 – SEAD/DAM 

6.4.1 - Recebe o processo, analise o conteúdo do mesmo, realizando todas as conferências 
possíveis para saneamento devidos existentes no mesmo, no que tange as especificações do objeto 
constante  no Termo de Referência ou Projeto Básico. 

6.4.2 - Estando o processo apto a prosseguir, inicia-se a fase de averiguação do preço de mercado 
praticado para a aquisição do objeto pretendido. 

6.4.3 – Elabora as planilhas comparativas de preços com mapa de apuração. 

6.4.4 – Solicita emissão de empenho por meio do sistema de materiais. 

6.4.5 - Encaminha o processo ao ordenador de despesa para autorização de empenho. 

 

6.5 – SECRETÁRIO DA PASTA/ORDENADOR DE DESPESA 

 

 6.5.1 - Recebe o processo. 

 6.5.2 - Autoriza o Empenho. 

 6.5.3 – Encaminha o processo a SEFA/DC 

 

6.6 – SEFI/DC 

 

6.6.1 - Recebe o processo. 

6.6.2 - Emite a Nota de Empenho. 

6.6.3 - Encaminha o processo a SEAD/DAM. 

 

6.7 – SEAD/DAM 

 

6.7.1 – Recebe o processo  

6.7.2 – Emite a autorização de fornecimento ou serviço. 

6.7.3 – Encaminha o processo para o ordenador de despesa para assinatura da AF ou OS e envio da 
mesma ao fornecedor contratado através da dispensa. 

 

6.8 –  AUTORIDADE COMPETENTE 

 

 6.8.1 – Recebe o processo. 

 6.8.2 – Assina as AF ou OS e envia a mesma ao fornecedor contratado através da dispensa. 

 6.8.3 – Encaminha o processo para o Almoxarifado Central 

 

6.9 – SEAD/ALMOXARIFADO CENTRAL 

 

6.9.1 – Recebe o processo. 

6.9.2 – Realiza o recebimento, conferência, registro no sistema (BRM), atesto da nota, referente ao 
objeto licitado dos materiais, bens permanentes ou de  consumo. 

6.9.3 – Em casos de recebimento de materiais de consumo, após executado todos os procedimentos 
acima indicados o mesmo é encaminhado ao ordenador de despesa para autorização de pagamento 
da despesa realizada. 

6.9.4 – Em casos de recebimento de materiais permanentes após executados todos os 
procedimentos acima indicados o mesmo é encaminhado ao Departamento do Patrimônio. 

 



                                                                                                                                    
 

6.10 – ORDENADOR DE DESPESA 

 

6.11.1 – Recebe o processo. 

6.11.2 – Autoriza o pagamento da despesa referente a aquisição de materiais ou bens de consumo, 
em favor do fornecedor e encaminha o processo para a SEFA/DC. 

 

6.12 – DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO 

 

6.12.1 – Recebe o processo. 

6.12.2 – Realiza a patrimonização e tombamento do bem permanente adquirido executando os 
registros legais e necessários no sistema de Patrimônio/Materiais. 

6.4.1 - Encaminha o processo ao Ordenador de Despesa para autorização da despesa realizada. 

 

6.13 – ORDENADOR DE DESPESA 

 

6.13.1 – Recebe o processo. 

6.13.2 – Autoriza o pagamento da despesa referente à aquisição de materiais ou bens de 
permanente, em favor do fornecedor e encaminha o processo para a SEFA. 

 

6.14 – SEFA 

 

6.14.1 – Recebe o processo. 

6.14.2 – A SEFA/DC realiza a conferência de toda documentação, executa todos os lançamentos 
necessários e efetua a liquidação. 

6.14.3 – A SEFA/DF efetua o pagamento. 

6.14.4 – Após, encaminha o processo a secretaria requisitante para ciência da realização do 
pagamento e arquivamento do mesmo. 

 

6.15 – SECRETARIA REQUISITANTE 

 

6.15.1 – Recebe o processo. 

6.15.2 – Arquiva o processo concluído. 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

6.16 – SECRETARIA REQUISITANTE 

 

6.16.1 – Recebe o processo. 

6.16.2 – Encaminha o processo ao gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução 
dos serviços contratados. 

6.16.3 – O gestor e o fiscal do contrato recebem os pedidos de pagamentos referentes à prestação 
de serviços através de medições realizadas pelo contratado. 

6.16.4 – O gestor e o fiscal do contrato realizam as devidas conferências dos valores das medições 
efetuados pela empresa em observância na qualidade, quantitativos, e prazos da execução do 
serviço. 

6.16.5 – Encaminha o processo ao ordenador de despesa, para autorização de pagamento 
pertinente ao serviço prestado conforme medição e nota fiscal apresentadas, estando estas 
devidamente atestadas. 

6.16..6 – Anexa o BRS para entrada e saída do serviço. 

 

6.13 – ORDENADOR DE DESPESA 

6.13.1 – Recebe o processo. 



                                                                                                                                    
 

6.13.2 – Autoriza o pagamento da despesa referente à contratação de serviço, em favor do 
fornecedor e encaminha o processo para a SEFA. 

 

6.14 – SEFA 

6.14.1 – Recebe o processo. 

6.14.2 – A SEFA/DC realiza a conferência de toda documentação, executa todos os lançamentos 
necessários e efetua a liquidação. 

6.14.3 – A SEFA/DF efetua o pagamento. 

6.14.3 – Após, encaminha o processo a secretaria requisitante para continuidade no 
acompanhamento e fiscalização do contrato vigente. 

 

 

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 as seguintes certidões TRABALHISTA, FGTS, CONJUNTA 
(federal), ESTADUAL e 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 - 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. 
 
7.9 – A presente Norma de Procedimento entrará em vigor a partir da data da publicação do Decreto de 
Aprovação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I - FLUXOGRAMA 
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ANEXO II – PROCEDIMENTOS SESA 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA 

 

6.  Procedimento DISPENSA ART. 24 

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, informando 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. 24. 
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 e se há saldo para compra dentro do limite previsto em Lei. 
6.3.7 Estando corretamente instruída encaminha o processo à Divisão de compras (item 6.4) 
6.3.8 Não estando devidamente instruída volta à superintendência  
 

6.4 –Divisão de Compras  
6.4.1 Analisa o pedido e procede à ampla pesquisa de preços, considerando para tanto os seguintes parâmetros, 
respectivamente: 

a) Resultado da compra anterior e/ou informações constantes no Banco de Preços, desde que constatado a sua 
atualidade com o mercado; 

b) Pesquisa de preços junto a fornecedores regulares no mínimo de 03 orçamentos. 
         6.4.2 Elabora Mapa de Preços e encaminha à Gerência de Suprimentos. 

OBS.1: todos os processos deverão ser instruídos com o(s) documento(s) obtido(s) através do(s) procedimento(s) 
acima elencado(s). 
OBS.2: sendo inviável a realização da ampla pesquisa de mercado, deverão constar nos autos justificativa da gerência 
de suprimentos esclarecendo a restrição de mercado e encaminhando ao setor requisitante para análise e reavaliação 
de especificação, quando couber. 

6.5. Gerência de Suprimentos  
6.5.1 Analisa a documentação e mapa comparativo. 
6.5.2 Encaminha a Área Técnica para analise e emissão de parecer. 

6.6 Referência Técnica – Requisitante 

        6.6.1 – Analisa as propostas/documentação técnica e emiti Parecer Técnico 
        6.6.2 – Encaminha o processo a Gerência de Suprimentos; 
6.7. Gerência de Suprimentos  
       6.7.1 Encaminha a CAD/SESA(Comissão de Avaliação de Despesa da SESA). 
6.8.  CAD/SESA 
       6.8.1 Analisa Despesa, caso aprovada encaminha a Gerencia de Suprimentos 
6.9. Gerência de Suprimentos  

6.9.1 Encaminha ao Fundo Municipal de Saúde para indicação orçamentária e disponibilização do recurso orçamentário. 
6.10 – Fundo Municipal de Saúde  

6.10.1 Havendo disponibilidade de recurso orçamentário, providencia o FIPO’s e Encaminha ao Setor de compras; 
6.10.2 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 Gerência de Suprimentos 

6.10 – Gerência e Suprimentos  
6.10.1  Providencia a assinatura na Requisição 

6.11 – SESA/SEC  
6.11.1 – se aprovar autoriza despesa e emissão de nota de reserva e envia COAD; 

6.12 – COAD 
        6.12.1 – Analisa a solicitação e encaminha à SEPLAE/DPEF para emissão da Nota de Reserva; 
6.13 – SEPLAE/DPEF 
        6.13.1 – Emite a Nota de Reserva e encaminha à Gerência de Suprimentos; 
6.14 – Divisão de Compras          
           6.14.1 – Emite integração contábil  
6.15 – SESA/SEC 
         6.15.1 – autoriza a emissão de nota de empenho e envia a SEFA/DC; 
6.16 – SEFA/CONTABILIDADE 
    6.16.1 – Analisa quanto à regularidade fiscal. 
    6.16.2 – Caso a situação esteja irregular, atualiza Certidões ou devolve o processo para providências 
                à Secretaria de origem. 
    6.16.3 – Estando regular, empenha com a data corrente do dia. 
    6.16.4 – Emite Nota de Empenho e anexa ao processo. 
6.17 - Divisão de Compras  
   6.17.1 - Confere se o processo foi empenhado de acordo com o solicitado; 
   6.17.2 – Caso seja necessário elaboração de contrato segue o item 6.18, caso não seja segue o item 6.19. 
6.18 - Divisão de Contratos     6.18.1 – Solicita a SEAD número de contrato no Sistema SMAR; 
    6.18.2 - Confere e elabora contrato; 



 

    6.18.3 - Encaminha o contrato a SESA/SEC para assinatura. 
    6.18.4 – Emite AF/OS no Sistema Smar; 
    6.18.5 - 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. 

    6.18.6 - Prepara o resumo do extrato do contrato e providencia a publicação (DIO ES; Jornal de Grande circulação; Site Serra 
Online), no que couber; 
    6.18.7 – Lança o contato no Sistema Contratos Web; 
    6.18.8 - Anexa cópia da publicação ao processo; 
    6.18.9 – Encaminha uma cópia do contrato e AF/OS ao Setor Solicitante ou almoxarifado SESA; 
    6.18.10– Arquiva o processo na Divisão de Contratos/Convênios/Registro de Preços. 
6.19 –Divisão de Compras  
    6.19.1 – Emite AF/OS no Sistema Smar; 
    6.19.2 - Encaminha a AF/OS ao fornecedor;  
    6.19.3 – Encaminha o processo ao Setor Requisitante para aguardar Nota Fiscal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III – FLUXOGRAMA SESA 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA 
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previsto em Lei 

Analisa o pedido e procede à 
ampla pesquisa de preços, 
considerando para tanto os 
seguintes parâmetros, 
respectivamente: 

a) Resultado da compra anterior 
e/ou informações constantes 
no Banco de Preços, desde 
que constatado a sua 
atualidade com o mercado; 
Pesquisa de preços junto a 
fornecedores regulares no 
mínimo de 03 orçamentos. 

Elabora Mapa de Preços e 
encaminha à Gerência de 
Suprimentos. 
 
OBS.1: todos os processos 
deverão ser instruídos com o(s) 
documento(s) obtido(s) através 
do(s) procedimento(s) acima 
elencado(s). 
 
OBS.2: sendo inviável a 

realização da ampla pesquisa 
de mercado, deverão constar 
nos autos justificativa da 
gerência de suprimentos 
esclarecendo a restrição de 
mercado e encaminhando ao 
setor requisitante para análise 
e reavaliação de especificação, 
quando couber. 
 

Analisa a 
documentação 
e mapa 
comparativo. 

 

Encaminha a 
Área Técnica 
para analise e 
emissão de 
parecer. 

Analisa as 
propostas/docu
mentação 
técnica e emiti 
Parecer 
Técnico 
 

Encaminha o 
processo a 
Gerência de 
Suprimentos; 

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

Analisa 
Despesa, caso 
aprovada 
encaminha a 
Gerencia de 
Suprimentos 

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



 

 
Fundo Municipal de 

Saúde 
Divisão de 
Compras  

Gerência e 
Suprimentos 

SESA/SEC COAD SEPLAE/DPEF Divisão de 
Compras          

SESA/SEC SEFA/CONTABILIDADE 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Não havendo 
disponibilidade 
retorna a 
superintendên
cia para 
avaliação. 

Emite 
Requisição de 
Compras (RC) 
e/ou Serviços 
(RS), 

Encaminha à 
Gerência de 
Suprimentos 

Providencia a 
assinatura na 

Requisição 

se aprovar 
autoriza 
despesa e 
emissão de 
nota de 
reserva e 
envia COAD 

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 

Emite 
integração 
contábil 

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 

Emite Nota de 
Empenho e 
anexa ao 
processo. 



 

 
Divisão de Compras Divisão de Contratos      Divisão de Compras 

   
Confere se o 
processo foi 
empenhado de 
acordo com o 
solicitado 

Caso seja 
necessário 
elaboração de 
contrato segue 
o item 6.18, 
caso não seja 
segue o item 
6.19. 

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. 



 

 

ANEXO IV – PROCEDIMENTOS SEOB 

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA 

 

6. Procedimentos: Dispensa de Licitação, Art. 24, I e II, Lei 8.666/93 

 

6.1 - Unidade Requisitante 

6.1.2 - Verifica a necessidade de contratação de obras e serviços, elabora a Justificativa, o 
Projeto Básico ou Termo de Referência – TR, Projeto Executivo, Planilhas e Cronograma. 

6.1.1.1 - Elabora o PAD com a requisição de contratação de obra ou serviço juntamente com 03 (três) 
orçamentos no mínimo, ou planilhas orçamentárias.  

6.1.1.2 - Providencia a instauração do processo administrativo para  contratação da obra ou serviço. 

6.1.1.3 - Encaminha os autos com autorização do Secretário da Pasta ao ordenador de despesa para análise 
e aprovação da mesma. 

 

6.2 - Ordenador de Despesa 

6.2.1 - Recebe e analisa a solicitação. 

6.2.2 - Encaminha os autos devidamente autorizados a COAD. 
 
6.3 – COAD 

6.3.3 - Recebe o processo, inclui na pauta da próxima reunião. 

6.3.4 - Na plenária da COAD, o processo é submetido a análise do Presidente e os membros, 
para aprovação ou não. 

6.3.1.1 - Caso a despesa seja aprovada, o processo é enviado para a SEPLAE/DPEF que 
providencia a reserva de saldo orçamentário e encaminha a SEOB. Caso a despesa 
não seja autorizada o processo é devolvido ao setor requisitante para arquivamento do 
mesmo ou que faça novas justificativas para no momento oportuno o mesmo seja 
submetido a nova análise da COAD. 

 

6.4 – SEOB 

6.4.1 - Recebe o processo, analisa o conteúdo do mesmo, realizando todas conferências possíveis 
para saneamento devidos existentes no mesmo, no que tange as especificações do objeto constante 
no Termo de Referência ou Projeto Básico. 

6.4.2 - Estando o processo apto a prosseguir, inicia-se a fase de averiguação do preço de mercado 
praticado para a aquisição do objeto pretendido. 

6.4.3 – Elabora as planilhas comparativas de preços com mapa de apuração. 

6.4.6 – Solicita emissão de empenho por meio do sistema de materiais. 

6.4.7 - Encaminha o processo ao ordenador de despesa para autorização de empenho. 

 

6.5 – SECRETÁRIO DA PASTA/ORDENADOR DE DESPESA 

 

 6.5.1 - Recebe o processo. 

 6.5.2 - Autoriza o Empenho. 

 6.5.3 – Encaminha o processo a SEFA/DC 

 

6.6 – SEFI/DC 

 

6.6.4 - Recebe o processo. 

6.6.5 - Emite a Nota de Empenho. 

6.6.6 - Encaminha o processo a SEOB. 

 



 

6.7 – SEOB 

 

6.7.1 – Recebe o processo  

6.7.2 – Emite a ordem serviço. 

6.7.3 – Encaminha o processo para o ordenador de despesa para assinatura da OS e envio da 
mesma ao fornecedor contratado através da dispensa. 

 

6.8 –  AUTORIDADE COMPETENTE 

 

 6.8.1 – Recebe o processo. 

 6.8.2 – Assina a OS e envia a mesma ao fornecedor contratado através da dispensa. 

  

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

 

6.9 – SECRETARIA REQUISITANTE 

 

6.9.1 – Recebe o processo. 

6.9.2 – Encaminha o processo ao gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução 
dos serviços contratados. 

6.9.3 – O gestor e o fiscal do contrato recebem os pedidos de pagamentos referentes à prestação de 
serviços através de medições realizadas pelo contratado. 

6.9.4 – O gestor e o fiscal do contrato realizam as devidas conferências dos valores das medições 
efetuados pela empresa em observância na qualidade, quantitativos, e prazos da execução do 
serviço. 

6.9.5 – Encaminha o processo ao ordenador de despesa, para autorização de pagamento pertinente 
ao serviço prestado conforme medição e nota fiscal apresentada estando estas devidamente 
atestadas. 

6.9..6 – Anexa o BRS para entrada e saída do serviço. 

 

6.10 – ORDENADOR DE DESPESA 

6.10.1 – Recebe o processo. 

6.10.2 – Autoriza o pagamento da despesa referente à contratação do serviço, em favor do 
fornecedor e encaminha o processo para a SEFA. 

 

6.11 – SEFA 

6.11.1 – Recebe o processo. 

6.11.2 – A SEFA/DC realiza a conferência de toda documentação, executa todos os lançamentos 
necessários e efetua a liquidação. 

6.11.3 – A SEFA/DF efetua o pagamento. 

6.11.3 – Após, encaminha o processo a secretaria requisitante para continuidade no 
acompanhamento e fiscalização do contrato vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V – FLUXOGRAMA SEOB 
 

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS POR DISPENSA 

 
Unidade Requisitante ORDENADOR DE 

DESPESA 
COAD 

 
SEOB Secretario da Pasta SEFA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    
Recebe e 
analisa a 

solicitação 

Analisa e 
encaminha 

sua 
aceitação 

para o 
Ordenador 

Empenha e 
envia a 

SEOB/CPL 

Confere a 
documentaçã

o, e faz o 
pagamento 

Após 
encaminha o 
processo para 
a Unidade 
Requisitante 
para ciência 
do pagamento 
e para o 
mesmo fazer 
o 
arquivamento 

Inclui na pauta da 
próxima reunião 

Análise do 
Presidente e os 
membros, para 

aprovação ou não 

Aprovada 
SEOB para que 
providencie a 
Requisição de 

compras/Serviços 
Despesa não seja 

autorizada o 
processo é 

devolvido ao setor 
requisitante para 
arquivamento do 
mesmo ou que 

faça novas 
justificativas para 

no momento 
oportuno o 

mesmo seja 
submetido à nova 
análise da COAD, 

envia a SEOB 

Projeto Básico ou 
Termo de 

Referência, 
projeto executivo 

e planilha 
orçamentária 

 

Arquiva e 
conclui o 
processo 

Assina OS e 
envia para o 

gestor do 
contrato 

Se for 
serviço 
acompanha 
a execução 
e autoriza o 
pagamento 
e envia para 

a SEFA.  

Após 
empenhado, 
emite a O.S.. 

 

Encaminha o processo para o ordenador 
de despesa para assinatura da OS e envio 
da mesma ao fornecedor  vencedor 

 

Após a assinatura da Ordem de Serviço será encaminhado ao gestor para 
acompanhamento do serviço  

Encaminha 
os autos 

devidament
e 

autorizados 
a COAD 

Após ser 
encaminhado 
pelo Secretario 
da pasta a 
aceitação 
manda a SEFA 
para empenho  

È feita a analise do 
conteúdo, estando 
apto a prosseguir 

 

Providenciada a 
Requisição de 

Serviços. O processo 
é encaminhado a 

SEPLAE/DPEF para 
emissão da reserva 

orçamentária 
Elaborar Pad e 
com planilha 

orçamentária 

Instaurar o 
processo 
administrativo 
e encaminhar 
para o 
ordenador  

 

Analisa o preço de 
mercado, elabora as 
planilhas comparativas 
de preço e coloca o 
mapa de apuração 

Solicita por meio do sistema o pedido de empenho e envia para 
o Ordenador de Despesa para autorização de empenho 



 

ANEXO VI – PROCEDIMENTOS IPS 

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA 

 

6. Procedimentos: Dispensa de Licitação, Art. 24, I e II, Lei 8.666/93 

 

6.1. Setor Requisitante 

6.1.1. Verifica a necessidade de aquisição do produto, obra ou serviço e elabora a 
Justificativa através de Comunicação Interna – CI  

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

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

 
6.3. Departamento Administrativo 

6.3.1. Recebe os autos do processo  
6.3.2. Verifica se há o objeto disponível no almoxarifado, patrimônio ou se existe outros 
setores com a mesma necessidade 
6.3.2.1. Se houver objeto no almoxarifado e/ou patrimônio disponível: comunica ao setor 
requisitante que deve formular o pedido por “Formulário de Requisição” e arquiva os autos 
6.3.2.2. Se houver processo em curso que se encontre em fase que possibilite a inclusão do 
objeto solicitado: anexa o pedido ao processo para tramitação conjunta 
6.3.2.3. Se não houver o objeto no almoxarifado e/ou patrimônio, e na ausência de processo 
em curso ou na impossibilidade de inclusão: devolve os autos ao Setor Requisitante para 
elaboração de Projeto Básico/Termo de Referência, no prazo máximo de 2 dias  
 

6.4. Setor Requisitante 

6.4.1. Recebe os autos do processo 

6.4.2. Solicita arquivamento do pedido ou elabora o Projeto Básico/Termo de Referência – 
TR e anexa aos autos, no prazo máximo de 15 dias 

6.4.3. Encaminha o processo à Presidência  
             
6.5. Presidência  

6.5.1. Recebe os autos do processo  
6.5.2. Analisa o pedido 

6.5.2.1. Se não for favorável à contratação encaminha o processo, no prazo máximo de 3 
dias, para arquivamento no Departamento Administrativo  

6.5.2.2. Se for favorável à contratação encaminha o processo para a Diretoria Administrativa e 
Financeira – DAF no prazo máximo de 3 dias 

 
 
 

6.6. Diretoria Administrativa e Financeira  
6.6.1. Recebe os autos do processo  
6.6.2. Analisa e se manifesta sobre o pedido 
6.6.3. Encaminha ao Departamento Administrativo, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.7. Departamento Administrativo 
6.7.1. Recebe os autos do processo  
6.7.2. Encaminha a servidor designado para cotação de preços, no prazo máximo de 3 dias 

6.7.2.1. Servidor designado para cotação de preços 
6.7.2.1.1. Recebe os autos do processo 
6.7.2.1.2. Procede a cotação de preço, observando ainda o seguinte: 

6.7.2.1.2.1. Encaminha o projeto básico ou termo de referência para empresas 
fornecedoras do produto, serviço ou obra 
6.7.2.1.2.2. Obtém no mínimo 03 (três) propostas de preços válidas e anexa aos 
autos 



 

6.7.2.1.2.3. Emite as certidões negativas das empresas fornecedoras das propostas, 
anexando aos autos do processo 
6.7.2.1.2.4. Elabora mapa de orçamento, anexando aos autos do processo  

6.7.2.1.3. Encaminha ao Chefe do Departamento Administrativo no prazo máximo 
de 30 dias 

6.7.3. Chefe do Departamento Administrativo 
6.7.3.1. Recebe os autos do processo 
6.7.3.2. Analisa a documentação dos autos do processo 
6.7.3.3. Encaminha ao Setor requisitante no prazo máximo de 3 dias 

 
6.8. Setor Requisitante 

6.8.1. Recebe os autos do processo  
6.8.2. Analisa as propostas e manifesta se estão de acordo com o objeto solicitado 
6.8.3. Encaminha os autos do processo ao Departamento Administrativo no prazo máximo de     

3 dias 
 

6.9. Departamento Administrativo 
6.9.1. Recebe os autos do processo 
6.9.2. Analisa o despacho do Setor Requisitante  
6.9.3. Se o Setor Requisitante concordar com as propostas cotadas: encaminha o processo 

para o Departamento de Contabilidade 
6.9.4. Se o Setor Requisitante não concordar com as propostas cotadas: encaminha o 

processo para o servidor designado para efetuar novas cotações de preços no prazo máximo 
de 10 dias, adotando-se novamente os procedimentos dos itens 6.7.2.1 a 6.9.1. 

 
6.10. Departamento de Contabilidade 

6.10.1. Recebe os autos do processo  
6.10.2. Informa a dotação orçamentária 
6.10.3. Encaminha o processo para Departamento Administrativo no prazo máximo de 3 dias 
 

6.11. Departamento Administrativo 
6.11.1. Recebe os autos do processo  
6.11.2. Analisa o processo: 

6.11.2.1. Caso haja dotação orçamentária para aquisição do objeto: informa a estimativa de 
preço; e solicita: autorização para a contratação do objeto cotado, enquadramento em 
modalidade de licitação e autorização de pré-empenho e encaminha o processo ao 
Diretor Presidente, no prazo máximo de 2 dias. 

6.11.2.2. Caso não haja dotação orçamentária para aquisição do objeto, encaminha o processo 
para o Diretor Presidente solicitando autorização para arquivamento do processo, no 
prazo máximo de 2 dias 

 
6.12. Presidência  

6.12.1. Recebe os autos do processo  
6.12.2. Autoriza a contratação do objeto cotado 
6.12.3. Informa a modalidade de licitação a ser aplicada, citando o artigo da Lei nº 8.666/93 e/ou da 

Lei nº 10.520/02. 
6.12.4. Autoriza emissão pré-empenho 
6.12.5. Encaminha o processo para Diretor Administrativo e Financeiro, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.13. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.13.1. Recebe os autos do processo  
6.13.2. Manifesta, supervisionando as atividades administrativas e financeiras 
6.13.3. Encaminha o processo ao Departamento de Contabilidade, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.14. Departamento de Contabilidade 
6.14.1. Recebe os autos do processo  
6.14.2. Emite pré-empenho 
6.14.3. Encaminha o processo para Diretor Administrativo e Financeiro – DAF no prazo máximo de 3 

dias 
 

6.15. Diretor Administrativo e Financeiro – DAF  



 

6.15.1. Recebe os autos do processo  
6.15.2. Assina o pré-empenho 
6.15.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.16. Presidência  
6.16.1. Recebe os autos do processo  
6.16.2. Assina o pré-empenho 
6.16.3. Encaminha o processo para Departamento Administrativo, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.17. Departamento Administrativo 
6.17.1. Recebe os autos do processo  
6.17.2. Analisa o processo 
6.17.3. Manifesta-se, e o processo segue um dos 2 (dois) procedimentos: 

6.17.3.1. Se a contratação for por dispensa de licitação, sem emissão de contrato, segue o item 
6.18 a 6.24.2 

6.17.3.2. Se a contratação for por dispensa de licitação, com emissão de contrato, segue o item 
6.25 a 6.34.2 

 
DISPENSA SEM EMISSÃO DE CONTRATO 

 
6.18. Departamento Administrativo 

6.18.1. Emite Minuta de Ordem de Fornecimento/Serviço  
6.18.2. Encaminha o processo para Diretor Administrativo e Financeiro – DAF no prazo máximo de 3 

dias 
 

6.19. Diretor Administrativo e Financeiro  
6.19.1. Recebe os autos do processo  
6.19.2. Autoriza emissão de nota de empenho 
6.19.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.20. Presidência  
6.20.1. Recebe os autos do processo  
6.20.2. Autoriza emissão de nota de empenho 
6.20.3. Encaminha o processo para Departamento de Contabilidade, no prazo máximo de 3 dias 

 
 

6.21. Departamento de Contabilidade 
6.21.1. Recebe os autos do processo  
6.21.2. Emite a nota de empenho, colhe assinatura do servidor emitente e do Contador 
6.21.3. Encaminha para o Diretor Presidente, no prazo máximo de 02 dias 

 
6.22. Presidência  

6.22.1. Recebe os autos do processo  
6.22.2. Assina nota de empenho 
6.22.3. Encaminha o processo para Diretor Administrativo e Financeiro, no prazo máximo de 1 dia 

 
6.23. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.23.1. Recebe os autos do processo  
6.23.2. Assina nota de empenho 
6.23.3. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo, no prazo máximo de 1 dia 

 
6.24. Departamento Administrativo 

6.24.1. Recebe os autos do processo 
6.24.2. Emite a ordem de fornecimento/serviço no prazo máximo de 3 dias, e segue o procedimento 

descrito a partir do item 6.35 
 
DISPENSA COM EMISSÃO DE CONTRATO 
 

6.25. Departamento Administrativo 
6.25.1. Anexa a documentação da empresa 
6.25.2. Encaminha os autos do processo para Assessoria Jurídica no prazo máximo de 5 dias 



 

 
6.26. Assessoria Jurídica  

6.26.1. Recebe os autos do processo 
6.26.2. Analisa e elabora minuta de contrato.  
6.26.3. Encaminha ao Departamento Administrativo no prazo máximo de 10 dias úteis 

 
6.27. Departamento Administrativo 

6.27.1. Recebe os autos do processo 
6.27.2. Elabora o Contrato conforme minuta 
6.27.3. Informa ao servidor gestor do contrato e ao servidor fiscal do contrato 
6.27.4. Encaminha à empresa para assinatura no prazo máximo de 3 dias 

6.27.4.1. Empresa fornecedora 
6.27.4.1.1. Recebe o contrato, providência a assinatura, após devolve ao Departamento 

Administrativo no prazo máximo de 5 dias 
6.27.5. Departamento Administrativo 

6.27.5.1. Recebe o Contrato 
6.27.5.2. Encaminha ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.28. Diretor Presidente 

6.28.1. Recebe o contrato e assina e autoriza a emissão de nota de empenho 
6.28.2. Encaminha a Diretoria Administrativa e Financeira, no prazo máximo de 3 dias 

  
6.29. Diretoria Administrativa e Financeira: 

6.29.1. Recebe os autos do processo 
6.29.2. Manifesta 
6.29.3. Encaminha ao Departamento de Administrativo, no prazo máximo de 2 dias  

 
6.30. Departamento Administrativo 

6.30.1. Recebe os autos do processo 
6.30.2. Publica o contrato 
6.30.3. Elabora o mapa de resumo do contrato anexando-o aos autos do processo 
6.30.4. Encaminha para o Departamento de Contabilidade 

 
6.31. Departamento de Contabilidade 

6.31.1. Recebe os autos do processo 
6.31.2. Cadastra o contrato no sistema de contabilidade; 
6.31.3. Emite a nota de empenho, colhe assinatura do servidor emitente e do contador 
6.31.4. Encaminha a Diretoria Administrativa e Financeira, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.32. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.32.1. Recebe os autos do processo  
6.32.2. Assina nota de empenho 
6.32.3. Encaminha o processo para o Diretor Presidente, no prazo máximo de 1 dia 

 
6.33. Presidência 

6.33.1. Recebe os autos do processo  
6.33.2. Assina nota de empenho 
6.33.3. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo, no prazo máximo de 1 dia 

 
6.34. Departamento Administrativo 

6.34.1. Recebe os autos do processo 
6.34.2. Emite a ordem de fornecimento/serviço no prazo máximo de 3 dias, e segue o procedimento 

descrito a partir do item 6.35 
 
A PARTIR DO ITEM SEGUINTE O PROCEDIMENTO SE UNIFICA 
 

6.35. Departamento Administrativo 
6.35.1. Recebe o produto e/ou serviço  
6.35.2. Encaminha os autos do processo com a nota fiscal para o fiscal do contrato 
6.35.3. Nos casos de produtos de consumo ou permanente que não possuem contrato; encaminha 

os autos do processo para o servidor responsável pelo almoxarifado e/ou patrimônio para 



 

conferência e ateste de nota fiscal no prazo máximo de 3 dias 
 

6.36. Fiscal do Contrato e/ou servidor responsável pelo almoxarifado/patrimônio 
6.36.1. Recebe os autos do processo 
6.36.2. Confere os produtos e/ou serviços e atesta a nota fiscal 
6.36.3. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo no prazo máximo de 3 dias 
 

6.37. Departamento Administrativo 
6.37.1. Recebe os autos do processo 
6.37.2. Encaminha para o servidor designado no prazo máximo de 3 dias 
6.37.3. Servidor designado  

6.37.3.1. Recebe os autos do processo 
6.37.3.2. Verifica se as certidões negativas do fornecedor estão dentro do prazo de validade 
6.37.3.3. Encaminha o processo para o Chefe do Departamento Administrativo solicitando 

liquidação e pagamento no prazo máximo de 3 dias 
6.37.4. Chefe do Departamento Administrativo 

6.37.4.1. Recebe os autos do processo 
6.37.4.2. Manifesta, solicitando autorização para liquidação e pagamento 
6.37.4.3. Encaminha para a Diretoria Administrativa e Financeira no prazo máximo de 3 dias 

 
6.38. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.38.1. Recebe os autos do processo 
6.38.2. Profere despacho autorizando liquidação e pagamento 
6.38.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente no prazo máximo de 3 dias 

 
6.39. Presidência  

6.39.1. Recebe os autos do processo 
6.39.2. Profere despacho autorizando liquidação e pagamento 
6.39.3. Encaminha ao Departamento de Contabilidade no prazo máximo de 3 dias 

 
6.40. Divisão de Contabilidade 

6.40.1. Recebe os autos do processo 
6.40.2. Analisa a documentação, de acordo com o tipo de processo de despesa 
6.40.3. Emite a Nota de Liquidação de acordo com a Nota de Empenho efetuado, o qual poderá ser: 

ordinário, global ou por estimativa, colhe assinatura do servidor emitente e do contador  
6.40.4. Encaminha o processo para a Diretoria Administrativa e Financeira no prazo máximo de 3 

dias 
 

6.41. Diretor Administrativo e Financeiro  
6.41.1. Recebe os autos do processo 
6.41.2. Assina a nota de liquidação 
6.41.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente no prazo máximo de 3 dias 

 
6.42. Presidência  

6.42.1. Recebe os autos do processo 
6.42.2. Assina a nota de liquidação 
6.42.3. Encaminha ao Departamento Financeiro no prazo máximo de 3 dias 

 
6.43. Departamento Financeiro 

6.43.1. Recebe os autos dos processos 
6.43.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal e da nota de liquidação 
6.43.3. Confirma a existência de saldo na conta corrente  

6.43.3.1. Na ausência de saldo, consulta o Comitê de Investimento e solicita emissão de APR - 
Autorização de Aplicação e Resgate 

6.43.3.2. Existindo saldo na conta corrente  
6.43.4. Encaminha o processo ao Departamento de Contabilidade, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.44. Departamento de Contabilidade 

6.44.1. Recebe os autos dos processos 
6.44.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal e da nota de liquidação 
6.44.3. Insere no sistema contábil os dados do fornecedor, identificando a conta de débito e crédito 



 

gerando a Nota de Ordem de Pagamento 
6.44.4. Imprime uma cópia da OP para conferência dos dados e verifica a regularidade fiscal dos 

Prestadores de Serviços e/ou Fornecedores 
6.44.5. Emite a Emite a OP definitiva, colhe assinatura do servidor emitente, do contador  e anexa ao 

processo 
6.44.6. Encaminha o processo ao Diretor Administrativo e Financeiro, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.45. Diretor Administrativo e Financeiro 

6.45.1. Recebe os autos dos processos 
6.45.2. Assina a nota de ordem de pagamento 
6.45.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.46. Presidência do IPS  

6.46.1. Recebe os autos dos processos 
6.46.2. Assina a nota de ordem de pagamento  
6.46.3. Encaminha o processo a Tesouraria, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.47. Tesouraria 

6.47.1. Recebe os autos dos processos 
6.47.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal, da nota de liquidação e a nota de ordem de 

pagamento 
6.47.3. Agenda o pagamento no sistema bancário 
6.47.4. Comunica via e-mail ao Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro o 

agendamento do pagamento e solicita a confirmação; 
6.47.5. Confere via sistema bancário se o pagamento foi efetivado 
6.47.6. Emite comprovante de pagamento e extrato bancário anexando ao processo 
6.47.7. Emite Nota de Pagamento 
6.47.8. Encaminha o processo ao Diretor Administrativo e Financeiro, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.48. Diretor Administrativo e Financeiro 

6.33.1. Recebe os autos dos processos 
6.33.2. Assina a nota de pagamento 
6.33.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.49. Presidência do IPS  

6.49.1. Recebe os autos dos processos 
6.49.2. Assina a nota de pagamento  
6.49.3. Encaminha os processos ao Departamento Administrativo 
 

6.50. Departamento Administrativo 
6.50.1. Recebe o processo e aguarda os próximos pagamentos do contrato; ou remete para 

arquivamento, caso o contrato esteja concluído no prazo máximo de 3 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII – FLUXOGRAMA IPS 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


