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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de aquisição de bens e serviços por meio de compra 

direta. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Área Solicitante; 

 Diretoria de Administração e Finanças; 

 Gerência de Apoio Administrativo; 

 Gerência de Planejamento; 

 Gerência de Finanças e Contabilidade; 

 Chefia da Advocacia Setorial; 

 Secretaria Geral; 

 Órgãos Externos. 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Lei n. 4320 (17/03/1964) -  Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal; 

 Constituição da República Federativa do Brasil (05/ 10/ 1988); 

 Lei Complementar n° 011 (11/05/1992) – Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Goiânia; 

 Lei n° 8.666 (21/06/1993) – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

 Lei n° 8095 e suas alterações (26/ 04/ 2002) – Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Município de Goiânia; 

 Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia; 

 IN 01/2018. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Aquisição - ato, processo ou efeito de adquirir, de tomar posse de algo. 

 Serviço – bem não material; conjunto de atividades realizadas por uma empresa para 

responder às expectativas e necessidades do cliente interno ou externo; 
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 Bem de consumo – bem que se destina à satisfação de uma necessidade imediata. 

 Bem patrimonial – são os bens, direitos ou obrigações de valor econômico pertencentes a 

uma pessoa ou empresa. 

 Compra direta - é uma compra com dispensa de licitação, fundamentada nos termos da Lei 

Federal 8.666/93, que regulamenta as licitações e contratações da Administração pública. 

 Ordem de serviço – formalização do trabalho que será prestado a um cliente. 

 

4.2 Siglas 

 GABSEC – Presidência; 

 CHEGAB – Chefia de Gabinete da Presidência; 

 SECGER – Secretaria Geral; 

 GERINV – Gerência de Investimentos; 

 CHEADV – Chefia da Advocacia Setorial; 

 DIRADM – Diretoria de Administração e Finanças; 

 GERADM – Gerência de Apoio Administrativo; 

 GERPLA – Gerência de Planejamento; 

 GERGES – Gerência de Desenvolvimento de Pessoas; 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade; 

 DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários; 

 GERAPO – Gerência de Aposentadoria e Pensão; 

 GERCUS – Gerência de Custeio; 

 GERCON – Gerência de Controle de Benefícios; 

 GERCOMP – Gerência de Compensação Previdenciária; 

 CGM – Controladoria Geral do Município; 

 PGM – Procuradoria Geral do Município;  

 SEFIN – Secretaria Municipal de Finanças; 

 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 

 SEGOV – Secretaria Municipal de Governo; 

 SCC – Sistema de Contratos e Convênios; 

 DOM – Diário Oficial do Município. 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Encaminhar 

memorando 

solicitando abertura 

de processo de 

compra para 

DIRADM 

Quando qualquer departamento interno do IPSM verificar a necessidade de compra 

de algum bem ou serviço deverá encaminhar memorando juntamente com justificativa 

e/ou projeto básico, para a DIRADM solicitando aprovação de abertura  de processo 

de compra. 

2. Verificar a 

disponibilidade 

orçamentária e 

financeira 

Sequencialmente, o Diretor Administrativo Financeiro deverá analisar o que está 

sendo solicitado, verificando o tipo de produto ou serviço, suas quantidades e 

disponibilidade orçamentaria e financeira. 

Observação: No caso de pedidos importantes ou urgentes, mesmo que não tenha 

disponibilidade orçamentária e financeira,  o Diretor Administrativo Financeiro 

deverá deliberar com o presidente sobre a autorização. 

3. Deliberar com a 

Presidência sobre a 

autorização 

Após a análise, o Diretor Administrativo Financeiro deverá entrar em contato com a 

Presidência, expor o que está sendo solicitado e decidir juntamente com essa sobre o 

deferimento ou indeferimento do pedido. 

4. Informar ao 

departamento 

solicitante sobre o 

indeferimento do 

pedido 

Caso a decisão seja de indeferimento do pedido, seja por questões orçamentárias, por 

não ser prioridade ou por desnecessidade o Diretor Administrativo Financeiro 

deverá informar por meio de documento interno ao departamento solicitante sobre a 

negativa do pedido. 

5. Encaminhar 

documentação via 

memorando para 

GERADM para 

abertura de processo 

Caso a deliberação seja de deferimento, o Diretor Administrativo Financeiro deverá 

encaminhar o memorando com a solicitação de compra juntamente com a justificativa 

e/ou projeto básico para à GERADM para providências quanto a abertura do 

processo. 

6. Verificar a 

documentação 

recebida - justificativa 

e ou projeto básico 

Na sequência, a Gerência de Apoio Administrativo deverá conferir a documentação 

encaminhada e verificar se a justificativa e/ou projeto básico estão com o 

detalhamento necessário para abertura de processo. 

7.  Solicitar via 

documento interno a 

área solicitante a 

adequação da 

documentação 

Caso a documentação não esteja nos padrões adequados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá entrar em contato por e-mail com a área solicitante e requerer 

a devida adequação. 
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8.  Entrar em contato 

com os fornecedores 

e solicitar orçamentos 

Com a documentação correta, a Gerência de Apoio Administrativo deverá entrar 

em contato com os fornecedores, solicitando orçamento com as seguintes 

informações: condições de pagamento, prazo de validade do orçamento e do produto 

e prazo de entrega, a proposta deve conter o CNPJ da empresa e assinatura do 

responsável. 

Observação:  Devem ser providenciados no mínimo três orçamentos. 

9.  Elaborar 

Declaração  de 

Compatibilidade de 

Preço 

Com os orçamentos em mãos, a Gerência de Apoio Administrativo deverá elaborar 

a Declaração de Compatibilidade de Preço de acordo com a instrução normativa da 

GGM n° 01/2018, que dispõe sobre a realização de pesquisas de preço de mercado 

para contratação pelo município de Goiânia e dá outras providências. 

10.  Abrir processo 

de compras no 

sistema disponível 

Após a elaboração da Declaração de Compatibilidade de Preço, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá entrar no sistema disponível e criar uma solicitação/processo 

de compra. 

11.  Gerar pedido de 

compra no sistema 

COMPLETE 

Após a abertura da solicitação, a Gerência de Apoio Administrativo deverá registrar 

materiais e/ou serviços no sistema COMPLETE verificando o código do produto no 

catálogo e registrando um por um no sistema, na sequência, deverá gerar pedido de 

compra, estimativa de preço, mapa de preço e nota de pré-empenho. Por último, 

deverá colher as assinaturas do diretor administrativo e presidente nos documentos e 

digitalizar. 

Observação: A nota de pré-empenho deverá ser assinada também pelo Gerente de 

Apoio Administrativo. 

12.  Anexar 

documentação 

necessária no 

sistema disponível 

Posteriormente, a Gerência de Apoio Administrativo deverá anexar os documentos 

listados abaixo na solicitação criada no sistema disponível: 

 Memorando solicitando abertura de processo; 

 Justificativa e/ou projeto básico; 

 Três orçamentos; 

 Termo de Compatibilidade de Preço; 

 Pedido de compra; 

 Estimativa de preço; 

 Mapa de preço; 

 Nota de pré-empenho. 

Da empresa que oferecer menor preço: 

 Contrato social; 

 Alvará de funcionamento; 

 Certidão negativa de tributos e contribuições federais; 

 Certidão negativa da Fazenda Estadual e Municipal; 

 Certidão negativa de debito relativa a previdência social; 

 Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

 Fotocópia dos documentos pessoais do representante da empresa que consta 

no contrato social; 
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 Fotocópia do cartão do CNPJ da empresa. 

A fim de que na sequência, o processo seja automaticamente encaminhado para 

GERPLA para controle de execução orçamentária conforme atividades mapeadas no 

Fluxo n. 49 e descritas no PG. 45. 

13. Analisar a 

legalidade do ato 

Após do controle de execução orçamentária a Chefia da Advocacia Setorial deverá 

analisar o processo como um todo e a documentação anexada. 

 

14. Solicitar correção 

via e-mail para área 

responsável e pausar 

processo no sistema 

disponível 

Caso o processo não esteja formalizado corretamente, a Chefia da Advocacia 

Setorial deverá solicitar correção por e-mail ao setor responsável,  informando qual 

documento está inadequado, e solicitando que seja anexado o documento correto no 

sistema disponível. 

15. Verificar se a 

correção solicitada foi 

atendida no sistema 

Após a juntada do documento pelo setor responsável, a Chefia da Advocacia Setorial 

deverá  entrar no sistema disponível e verificar se a correção solicitada foi atendida 

adequadamente. 

16. Emitir parecer 

jurídico e anexar no 

sistema disponível 

Se o procedimento de compra se enquadrar no art. 24 inciso I e II da Lei 8.666/93, a 

Chefia da Advocacia Setorial deverá elaborar parecer opinativo sobre a legalidade do 

ato. 

Observação: Caso a compra não se enquadre na modalidade supramencionada, o 

processo será encaminhado automaticamente para Procuradoria para fins de análise 

e manifestação jurídica. 

17. Elaborar 

despacho autorizativo 

e anexar no sistema 

disponível 

Seguidamente, a Secretaria Geral deverá elaborar e imprimir um despacho 

autorizando o prosseguimento do procedimento de compras e encaminhá-lo para 

apreciação da Chefia de Gabinete e assinatura do Presidente. Após a assinatura 

deverá digitalizar o documento e anexar no sistema disponível, a fim de que na 

sequência, o processo seja automaticamente encaminhado para SEMAD para análise 

e autorização. 

18. Analisar fluxo 

financeiro 

Caso a compra seja firmada por meio de contrato, após a autorização do procedimento 

licitatório pela SEMAD a Gerência de Planejamento deverá analisar o fluxo financeiro 

e fazer adequações na solicitação orçamentaria caso seja necessário. 

19. Realizar pré-

cadastro do SCC 

Posteriormente, a Gerência de Planejamento deverá fazer o pré-cadastro do 

documento no sistema COMPLETE conforme descrito abaixo: 

 Entrar no sistema com usuário e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema financeiro, Sistema de contratos e convênios, 

Recursos financeiros e Inclui; 

 Selecionar contrato; 

 Fazer o pré-cadastro. 
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20.  Elaborar nota de 

empenho no sistema 

disponível 

Após o pré-cadastro do contrato, a Gerência de Planejamento deverá gerar e emitir a 

nota de empenho no sistema COMPLETE (SOF) conforme segue: 

 Entrar no sistema com usuário e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema financeiros, SOF, Execução orçamentaria e 

Efetuar empenho; 

 Inserir informações de execução. 

Posteriormente, deverá colher a assinatura da Presidência no documento, digitalizar e 

anexar no sistema disponível. 

21. Definir gestor e 

fiscal do contrato 

Na sequência, a Secretaria Geral deverá solicitar que a Chefia de Gabinete verifique 

com a Presidência a definição do gestor e fiscal do contrato. 

22. Publicar portaria 

no DOM 

Após a definição, a Secretaria Geral deverá elaborar portaria de acordo com os 

padrões de publicação do DOM – Diário Oficial do Município, e encaminhar, via 

intranet da prefeitura, o documento original digitalizado em PDF e o arquivo DOC no 

padrão para publicação. 

Para tanto a Secretaria Geral deverá: 

 Acessar a intranet da prefeitura (https://intranet.goiania.go.gov.br), digitando o 

usuário e senha, na página de atendimento, ir em solicitações, preencher aba de 

solicitações, colocando a data atual e/ou data do documento, o órgão, o contato, o 

tipo de documento, o serviço (publicação de matéria), e por último, incluir 

solicitação; 

 Inserir os dados específicos do documento a ser publicado, preenchendo os 

dados e anexando os documentos (uma via em PDF e outra em DOC), e por fim, 

incluir/gravar OS – Ordem de Serviço; 

 Imprimir comprovante de publicação do documento no DOM. 

23. Elaborar contrato 
Depois da publicação da portaria no DOM, a  Chefia da Advocacia Setorial deverá 

elaborar contrato contendo as informações e cláusulas que irão reger a contratação. 

24. Analisar contrato 

e emitir parecer 

jurídico 

Se já houver parecer jurídico juntado nos autos tratando os aspectos legais da 

contratação, não será necessária nova análise e emissão de cota opinativa pela 

Chefia da Advocacia Setorial. 

25. Coletar 

assinatura no 

contrato 

Após a elaboração do contrato, a Secretaria Geral deverá entrar no sistema 

disponível, imprimir duas vias do documento e encaminhá-lo para apreciação da 

Chefia de Gabinete e assinatura do Presidente. Na sequência, deverá encaminhar 

as vias para assinatura do fornecedor. Em seguida deverá digitalizar o documento e 

anexar no sistema disponível. 
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26. Publicar extrato 

do contrato no DOM 

Após as assinaturas, a Secretaria Geral deverá publicar o extrato de no DOM – Diário 

Oficial do Município, para isso deverá encaminhar, via intranet da prefeitura, o 

documento original digitalizado em PDF e o arquivo DOC no padrão para publicação. 

Para tanto a Secretaria Geral deverá: 

 Acessar a intranet da prefeitura (https://intranet.goiania.go.gov.br), digitando o 

usuário e senha, na página de atendimento, ir em solicitações, preencher aba de 

solicitações, colocando a data atual e/ou data do documento, o órgão, o contato, o 

tipo de documento, o serviço (publicação de matéria), e por último, incluir 

solicitação; 

 Inserir os dados específicos do documento a ser publicado, preenchendo os 

dados e anexando os documentos (uma via em PDF e outra em DOC), e por fim, 

incluir/gravar OS – Ordem de Serviço; 

 Imprimir comprovante de publicação do documento no DOM. 

Por último arquivar contrato em pasta especifica no armário da SECGER. 

27. Realizar  ajuste 

no cadastro do  

contrato no SCC 

Posteriormente à publicação do contrato no DOM, a Gerência de Planejamento 

deverá fazer o reajuste do contrato no SCC do sistema COMPLETE conforme segue 

abaixo: 

 Entrar no sistema com matricula e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema financeiro, Sistema de contratos e convênios, 

Recursos financeiros e Inclui; 

 Selecionar contrato; 

 Fazer o reajuste necessário. 

28. Cadastrar 

contrato no site do  

TCM 

Para cadastrar o contrato no site do TCM, a  Gerência de Planejamento deverá 

acessar site www.tcm.go.gov.br, ir até o final da página, acessar link “portal  dos 

jurisdicionados”, entrar com usuário e senha e cadastrar termo e contrato. Em 

seguida, o procedimento será encaminhado automaticamente para CGM para fins de 

certificação da nota de empenho.  

29. Elaborar nota de 

empenho no sistema 

disponível 

Caso a compra não seja realizada por meio de contrato, após o parecer da 

Procuradoria, despacho autorizativo do Presidente do IPSM e autorização do 

procedimento pela SEMAD a Gerência de Planejamento deverá gerar e emitir a nota 

de empenho no sistema COMPLETE (SOF) conforme segue: 

 Entrar no sistema com usuário e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema financeiros, SOF, Execução orçamentaria e 

Efetuar empenho; 

 Inserir informações de execução. 

Posteriormente, deverá colher a assinatura da Presidência no documento, digitalizar e 

anexar no sistema disponível. 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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30. Receber bens de 

consumo e prestação 

de serviço 

Na sequência, quando a compra for de serviço ou bem de consumo, após a 

certificação do empenho pela CMG a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

receber o bem ou serviço prestado, como segue abaixo: 

 Bem de consumo: receber material, se este estiver conforme, dar entrada no 

SMP no sistema COMPLETE, em caso negativo aplicar as sansões 

necessárias. Para maior detalhamento das atividades verificar Fluxo n. 89 e 

PG. 82. Vr 01. 

 Serviço: receber serviço prestado, se este estiver conforme será encaminhado 

para GERPLA para controle de execução orçamentaria, em caso contrário 

aplicar as sansões necessárias. 

 

31. Receber bem 

permanente 

No caso de bem permanente após a certificação do empenho pela CMG a Gerência 

de Apoio Administrativo deverá receber o material permanente, lançar as 

informações no SMP no sistema COMPLETE e emitir Termo de responsabilidade, 

posteriormente solicitar a emissão da etiqueta de patrimônio, e após a sua confecção, 

colocar as etiquetas no bem. Para maior detalhamento das atividades verificar Fluxo n. 

89 e PG. 82. Vr 01. 

32. Gestão de 

Contratos 

Quando a compra for firmada por meio de contrato, quem receberá o bem ou o serviço 

será o Gestor de Contratos que previamente ao recebimento do objeto do contrato 

deverá verificar o saldo contratual; se este existir deverá elaborar ordem de serviço e 

receber o serviço prestado ou bem de consumo/patrimonial, caso contrário deverá 

providenciar o aditivo ou renovação do contrato. Após o recebimento deverá verificar 

se o contrato foi cumprido conforme acordado, em caso positivo o fluxo seguirá para 

execução financeira ou controle de materiais, em caso negativo deverá aplicar as 

sansões necessárias.   

33. Analisar fluxo 

financeiro 

Após o recebimento do bem ou serviço pela GERADM ou pelo gestor de contratos, a 

Gerência de Planejamento deverá analisar o fluxo financeiro e fazer adequações na 

solicitação orçamentaria caso seja necessário. 

34. Realizar 

liquidação da 

despesa 

Depois da análise do fluxo financeiro, a Gerência de Planejamento deverá gerar a 

liquidação no sistema COMPLETE (SOF) conforme segue abaixo: 

 Entrar no sistema com usuário e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema financeiro, SOF, Execução financeira, 

Liquidação da despesa e Liquidação da despesa; 

 Inserir dados da execução. 

Posteriormente, o executor deverá assinar a liquidação, digitalizar e anexar no sistema 

disponível. 

A fim de que na sequência, o processo seja automaticamente encaminhado para CGM 

para certificação da liquidação. Após a liquidação, o procedimento é encaminhado 

para Gerência de Finanças para fins de pagamento. 

Observação: tendo obrigação futura, o processo volta para o gestor de contratos para 

que este ateste a nota fiscal e encaminhe novamente para a sequência do fluxo 

financeiro, liquidação, controladoria e pagamento. 
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6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas. 

 Internet; 

 Sistema COMPLETE. 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Memorando 

solicitando aprovação 

de compra  

Sistema 

disponível 

Eletrônico, Acesso do 

servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por número, data 

Permanente - 

Justificativa e/ou 

projeto básico 

Orçamentos 

Declaração de 

Compatibilidade de 

Preço 

Pedido de compra 

Estimativa de preço 

Mapa de preço 

Nota de pré-empenho 

Nota de empenho 

Liquidação da 

despesa 

Parecer opinativo 

Sistema 

disponível 

Eletrônico, Acesso do 

servidor 

Por número, data 
Permanente - 

Arquivo – 

CHEADV 

 

Pasta AZ específica 

Acesso da CHEADV 
Por data Permanente - 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 80 – Aquisição de bens e serviços – Compra direta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despacho 

autorizativo 

Sistema 

disponível 

Eletrônico, Acesso do 

servidor 

Por número, data 
Permanente - 

Arquivo –

SECGER 

 

Pasta AZ específica 

Acesso da SECGER, 

CHEGAB e 

Presidência 

Por data Permanente - 

Contrato 

Sistema 

disponível 

Eletrônico, Acesso do 

servidor 

Por número, data 
Permanente - 

Arquivo –

SECGER 

 

Pasta AZ específica 

Acesso da SECGER, 

CHEGAB e 

Presidência 

Por data Permanente - 

Portaria 

Sistema 

disponível 

Eletrônico, Acesso do 

servidor 

Por número, data 
Permanente - 

Diário oficial do 

município 

Eletrônico, Acesso do 

público em geral 

 

Por número Permanente - 

Extrato do contrato 

Sistema 

disponível 

Eletrônico, Acesso do 

servidor 

Por número, data 
Permanente - 

Diário oficial do 

município 

Eletrônico, Acesso do 

público em geral 

 

Por número Permanente - 
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