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Decreto nº ...../2010 

 

Estabelece Manual de Procedimentos e Rotinas de 

Compras 

 

 

 

CAPÍTULO I - FINALIDADE 

 

Art. 1º - Sem prejuízo do previsto na Lei Complementar nº 2.236/2007 a Secretaria Municipal 

de Administração e Recursos Humanos deverá observar os procedimentos e rotinas previstos 

no presente Manual, com a finalidade de estabelecer um sistema de controle efetivo das 

compras realizadas pela Administração Direta Municipal. 

 

 

CAPÍTUO II - ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º - O presente Manual terá aplicação direta à Secretaria de Administração e Recursos 

Humanos e deverá ser observado por todos os demais órgãos da Prefeitura Municipal de 

Guanhães/MG. 

 

 

CAPÍTULO III - CONCEITOS 

 

Art. 3º - Para fins deste Decreto, considera-se: 

I – material – designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, 

matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades dos órgãos 

e entidades públicas municipais, independentemente de qualquer fator. 

II – transferência – modalidade de movimentação de material, com troca de responsabilidade, 

de uma unidade organizacional para outra, dentro do mesmo órgão ou entidade; 



III – cessão – modalidade de movimentação de material do acervo, com transferência gratuita 

da posse e troca de responsabilidade, entre órgãos ou entidades da Administração Pública 

Municipal direta e indireta ou entre estes e outras entidades; 

IV – alienação – operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante 

venda, permuta ou doação; 

V – outras formas de desfazimento – renúncia ao direito de propriedade do material, mediante 

inutilização ou abandono. 

Parágrafo único – O material considerado genericamente inservível, para a repartição, órgão 

ou entidade que detém sua posse ou propriedade, deve ser classificado como: 

a) ocioso – quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo 

aproveitado; 

b) recuperável – quando sua recuperação for possível e orçar 60% (sessenta por cento) do 

seu valor de mercado; 

c) antieconômico – quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em 

virtude de uso prolongado e desgaste prematuro; 

d) irrecuperável – quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido 

a perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua 

recuperação; 

e) Obsoleto – quando o seu rendimento for precário por possuir tecnologia ultrapassada, 

que já caiu em desuso. 

 

 

CAPÍTULO IV – RESPONSABILIDADES 

 

Art. 4º - Compete aos servidores da Secretaria de Administração e Recursos Humanos os atos 

relativos a compras de bens móveis, de consumo e permanente, realização de cotações e 

orçamentos de compras ou serviços, expedição de Ordem de Fornecimento e de Ordem de 

Serviços, preenchimento de mapas e planilhas de controle, além das demais atribuições 

relativas ao seu cargo. 

§1º – As requisições de obras e serviços de engenharia serão processadas diretamente pela 

Comissão Permanente de Licitação. 



§2º - As ordens de fornecimento e de serviços serão expedidas, após regular contratação, 

diretamente pelo Departamento de Suprimentos. 

 

Art. 5º - Compete ao Chefe da Divisão de Licitação: 

I - Supervisionar todas as atividades que envolvem a execução do trabalho, podendo delegar 

parte da tarefa a agentes subordinados, desde que possa avaliar a atuação destes durante a 

condução dos trabalhos; 

II - Instruir e dirigir, adequadamente, seus subordinados, para assegurar a execução dos 

trabalhos e o cumprimento das ordens de serviço; 

III – Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades da Divisão. 

IV – Assessorar a Administração nos aspectos relacionados às compras, emitindo relatórios e 

pareceres sobre as mesmas; 

V – Dar ciência à Secretária de Administração e Recursos Humanos a respeito de qualquer 

desvio, irregularidade ou ilegalidade, para a apuração de responsabilidades. 

VI – Não permitir que nenhum processo de compra seja iniciado ou realizado sem a 

observância deste Manual e do que dispõe a legislação vigente; 

VII - Atender às instruções do Controle Interno. 

 

 

CAPÍTULO V - PROCEDIMENTOS 

 

Art. 6º - As aquisições de bens ou serviços devem ser iniciadas com a abertura de processo 

regular, mediante requisição realizada pelas Secretárias, encaminhada ao Secretario de 

Administração e Recursos Humanos. Deverão constar da requisição: 

a) a área requisitante; 

b) o objeto a ser adquirido e sua destinação, especificando quantidade, unidade e espécie.  

c) estimativa de valor, se possível; 

d) assinatura e identificação do setor requisitante. 

Parágrafo único: O objeto deverá ter adequada descrição/especificação, que permita 

individualizar corretamente o bem, sem especificação de marcas. 

 



Art. 7º - A requisição de aquisição de bens e de serviços deverá ser realizada no formulário 

padronizado da Prefeitura, conforme modelo em anexo; 

 

Art. 8º - Quando se tratar de compras custeadas com recursos de convênios, o requisitante 

deverá informar o número do convênio e juntar cópia do mesmo à requisição. 

 

Art. 9º - A descrição do material para o Pedido de Compra deverá ser elaborada através dos 

métodos: 

I – Descritivo - que identifica com clareza o item através da enumeração de suas 

características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita 

caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com 

absoluta prioridade, sempre que possível; 

II – Referencial - que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao 

seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando 

necessariamente preferência de marca. 

Parágrafo Ùnico - Quando se tratar de descrição de material que exija maiores conhecimentos 

técnicos poderão ser juntados ao pedido os elementos necessários, tais como: modelos, 

gráficos, desenhos, prospectos, amostras, etc. 

 

Art. 10 - Todo pedido de aquisição só deverá ser processado após verificação da inexistência, 

no almoxarifado, do material solicitado ou de similar, ou sucedâneo que possa atender as 

necessidades do requisitante. 

 

Art. 11 - Deve ser evitada a compra volumosa de materiais sujeitos, num curto espaço de 

tempo, a perda de suas características normais de uso, como, por exemplo, de produtos 

perecíveis e com data de validade, daqueles propensos ao obsoletismo e de materiais 

volumosos que dificultem o armazenamento no almoxarifado. 

Parágrafo único – A compra deverá ser realizada com entrega parcelada nos casos elencados 

neste dispositivo, sob pena de responsabilidade do responsável pela compra, em caso de perda 

ou perecimento. 

 



Art. 12 – Ao receber a requisição, o Secretário de Administração e Recursos Humanos 

analisará se a despesa é de competência do Município e, em caso positivo, a encaminhará para 

a Divisão de Compra e Contratos. Somente as requisições com o visto do Secretário de 

Administração e Recursos Humanos serão processadas. 

 

Art. 13 – A Divisão de Compras e Contratos ao receber a requisição deverá efetuar o 

levantamento prévio dos custos do material solicitado, através de no mínimo 3 (três) cotações 

de preços em fornecedores diferentes. As cotações deverão ser realizadas preferencialmente 

através de orçamento escrito. 

§1º - A solicitação de orçamento deverá ser realizada conforme modelo em anexo. 

§2º - As cotações e orçamentos encaminhados deverão ser anexados ao processo licitatório ou 

ao processo de compras. 

 

Art. 14 - A Divisão de Compras e Contratos deverá averiguar a necessidade do processo 

licitatório, com base no disposto no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

 

Art. 15 - O valor previsto no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 deverá ser considerado como 

limite anual para a compra sem licitação de produtos similares ou da mesma natureza. 

 

Art. 16 – A Divisão de Compras e Contratos deverá, antes de formalizar a compra com 

dispensa de licitação, verificar se há alguma licitação julgada ou em andamento, para os 

mesmos produtos, sendo expressamente vedado o fracionamento de licitação. 

 

Art. 17 - A Divisão de Compras e Contratos deverá consultar as Divisões de Contabilidade e 

de Tesouraria a respeito da existência de dotação e saldo orçamentário e de saldo financeiro 

para fazer face à despesa, antes de efetuar a compra. 

 

Art. 18 - Em caso de compra com dispensa de licitação, pelo valor nos termos do art. 24, 

inciso II, da Lei 8.666/93, deverá ser formalizado processo de dispensa, devidamente 

numerado em ordem cronológica e seqüencial, composto da requisição, das cotações e da 

autorização de compra do Secretário de Administração e Recursos Humanos; 

§1º- Deverá ser preenchido o formulário de dispensa de licitação em anexo; 



§2° - O controle do limite de gastos sem a realização de licitação será realizado através da 

Planilha de Controle de Compras. 

§3° - A Planilha de Controle de Compras deverá ser realizada por especialidade, como por 

exemplo: gêneros alimentícios, material de escritório, material didático-pedagógico, material 

de limpeza, material de construção, combustíveis e lubrificantes, peças e acessórios de 

veículos, mobiliário, descartáveis, utensílios de copa e cozinha, ferramentas, eletrodoméstico, 

equipamentos e suprimentos de informática, softwares, uniformes, faixas e placas, 

medicamentos, material de consumo hospitalar, material odontológico, equipamentos e peças 

de reposição de equipamentos hospitalares, equipamentos e peças de reposição de 

equipamentos odontológicos, locação de palco e iluminação e som mecânico, serviços de 

manutenção de veículos, banda de música, show pirotécnico, serviços de reparos e reformas, 

eventos, serviços de gráfica, serviços de manutenção de computadores e equipamentos de 

informática, serviços de manutenção de equipamentos odontológicos, serviços de manutenção 

de equipamentos hospitalares. 

 

Art. 19 - Nas demais hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 24 da Lei 8.666/93, a 

justificativa deverá ser realizada pela Divisão de Compras. 

 

Art. 20 - A requisição de compras e as cotações deverão ser encaminhadas à Comissão 

Permanente de Licitações para a realização do procedimento licitatório, nos casos em que não 

seja permitida a dispensa de licitação. 

 

Art. 21 - Após a realização de licitação, os produtos somente poderão ser adquiridos do 

licitante ao qual foi adjudicado o respectivo item. 

§1° - O controle de saldo dos contratos será realizado pela Divisão de Compras e Contratos, 

de acordo com a Planilha em anexo. 

§2° - Os contratos e termos aditivos serão minutados pela Comissão Permanente de Licitações 

e visado pela Assessoria Jurídica. 

 

Art. 22 - Caso a licitação não tenha sucesso, por limitação ou desinteresse do mercado, a 

compra direta com base no Art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93 somente poderá ser realizada 



enquanto a licitação é repetida, por pelo menos uma vez, salvo se devidamente justificados a 

limitação do mercado e a urgência da contratação. 

 

Art. 23 - É proibida a entrada na Divisão de Compras e Contratos de pessoas estranhas à 

Secretaria de Administração e Recursos Humanos. 

 

Art. 24 - A Divisão de Compras e Contratos deverá, periodicamente, realizar levantamento de 

novas empresas estabelecidas no Município ou na Região para diversificação do cadastro e 

para realização das cotações. 

 

Art. 25 - As cotações deverão ser realizadas com empresas idôneas, que não tenham sofrido 

sanções do Município. 

 

CAPÍTULO VI – PLANEJAMENTO DAS COMPRAS 

 

Art. 26 - Para fins de planejamento do Departamento de Suprimentos, os Secretários deverão 

apresentar, até o dia 30 de outubro de cada ano, as solicitações de compras de bens e serviços 

que serão adquiridos e contratados para o primeiro semestre do ano seguinte, devidamente 

acompanhadas de quantidades, especificação do objeto e do projeto básico e do cronograma 

físico-financeiro, no caso de obras ou serviços de engenharia. 

 

Art. 27 – Exceto nos casos de calamidade, acordos, ajustes e convênios, ou casos 

excepcionais devidamente justificados, as aquisições de bens e as contratações de serviços 

solicitadas fora do prazo estipulado no artigo anterior serão processadas no segundo semestre, 

após autorização do Prefeito Municipal. 

 

Art. 28 – As requisições encaminhadas com pedido de urgência serão processadas pela 

Divisão de Compras e Contratos no prazo máximo de 20 dias. 

 

CAPÍTULO VI – FLUXOGRAMA 

 



Art. 29 – O procedimento de compras da Administração Direta Municipal deverá seguir o 

fluxograma em anexo. 

 

CAPÍTULO VII - CONSIDERAÇ ÕES FINAIS 

 

Art. 30 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Art. 31 – Fazem parte integrante do presente Decreto, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Modelo de Requisição de Compras e Serviços 

ANEXO II - Modelo de Formulário de Dispensa de Licitação 

ANEXO III - Modelo de Planilha de Controle de Compras 

ANEXO IV - Modelo de Planilha de Controle de Contratos 

ANEXO V - Modelo de Ordem de Fornecimento 

ANEXO VI - Modelo de Solicitação de Orçamento 

ANEXO VII - Fluxograma 

 

Guanhães/MG, .... de .............. de 2010. 

 

PREFEITO MUNICIPAL 

 



 

ANEXO I – MODELO DE REQUISIÇ Ã O DE COMPRAS E SERVIÇ OS 

 

 

REQUISIÇ Ã O de:    Execução de Serviço 

                                  Compra 

Setor Requisitante: 

Aplicação/Justificativa: 

ITEM UN QUANT. DESCRIÇ Ã O DO MATERIAL Unit. Total 

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

Data: .../.../..... 

_________________________________________      _______________________________ 

Assinatura do Secretário Requisitante                            Visto Secretário de Adm. e Rec. Humanos 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Objetivando a instrução do processo, informamos que foram realizadas cotações sobre os preços 

praticados para o objeto desta Licitação, estimando-se o montante em R$_____________ 

________________________________________________________________. 

 

Forma de entrega: _________________________________________________. 

 

 

 Data: .../...../.......              __________________________________________ 

                                           Assinatura do Responsável pela Divisão de Compras e Contratos 

PREVISÃ O DE RECURSOS ORÇ AMENTÁ RIOS 

Informamos que existe previsão de recursos orçamentários à conta da dotação nº  

 

 

 

 Data: .../..../.......              __________________________________________ 

    Assinatura do Chefe da Divisão de Contabilidade 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II – MODELO DE AUTORIZAÇ Ã O DE COMPRA DIRETA 

FRENTE 

DISPENSA DE LICITAÇ ÃO Nº: ________________ 

Unidade Requisitante: ________________________________________________ 

Justificativa: _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS 

Custo Orçado conforme Cotação de Preços no Verso 

R$ _____________________________________________________________ 

 

Data ____/____/____                           _____________________________________ 
                                                                         Funcionário (carimbo e assinatura) 

PARECER DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE 

Nos termos da requisição acima, informamos que o Município possui dotação orçamentária para proceder a referida 

contratação/aquisição, sob a rubrica nº ______________________________________ 

 

Data ____/____/____                           _____________________________________ 
                 Funcionário (carimbo e assinatura) 

PARECER DA DIVISÃO DE TESOURARIA 

(    ) Somos favoráveis à aquisição/contratação, uma vez que nesta data o Município possui disponibilidade financeira  

para pagamento do valor da fatura, ficando portanto contingenciado o valor de R$ _______________. 

(    ) Somos favoráveis à aquisição/ contratação, desde que os pagamentos sejam efetuados da seguinte forma 

        _______________________________________________________________________. 

(    ) Não somos favoráveis à aquisição/contratação, uma vez que o Município não possui disponibilidade financeira  

para pagamento da fatura. 

 

Data ____/____/____                           _____________________________________ 

        Funcionário (carimbo e assinatura) 

AUTORIZAÇ ÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇ ÃO E RECURSOS HUMANOS 

Autorizo a Divisão de Compras e Contratos a efetuar a aquisição/contratação dos materiais, serviços ou obras, nos 

termos do Art. 24, inciso ___ , observando-se todos os requisitos contidos na Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 

Data ____/____/____                           _______________________________________________ 
Secretário de Administração e Recursos Humanos 

 



 

 

 

 

 

MODELO DE AUTORIZAÇ ÃO DE COMPRA DIRETA 

VERSO 

Descrição do pedido e cotação de preços      Realizada em ______/______/______ 

ITEM DESCRIÇ ÃO MATERIAL QUANT. UNID. 

Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 

    

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

TOTAL         

 



 

 

 

 

ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE CONTROLE DE COMPRAS 

 

MAPA DE CONTROLE COMPRAS – 2010 

ESPECIALIDADE_______________________________ 
NÚMERO 

LICITAÇ Ã O 
MODALIDADE FORNECEDOR OBJETO ADQUIRIDO 

DATA 

AQUISIÇ Ã O 
VALOR (R$) 

 

 

 ______________________________ 

______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

 

 

 ______________________________ 

______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

 

 

 ______________________________ 

______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

 

 

 ______________________________ 

______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

 

 

 ______________________________ 

______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

 

 

 ______________________________ 

______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

 

 

 ______________________________ 

______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

 

 

 ______________________________ 

______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

 

 

 ______________________________ 

______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

 

 

 ______________________________ 

______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

 



 

 

 

 

 

ANEXO IV – MODELO DE PLANILHA DE CONTROLE DE CONTRATOS 

 

PLANILHA DE CONTROLE DE CONTRATOS 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 
EMPRESA OBJETO VALOR 

VIGÊNCIA 
ADITIVO 

VALOR 

ADITIVO 

VIGÊNCIA 

Final 
INICIAL FINAL 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO V – MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 

 

ORDEM DE FORNECIMENTO 

 

 

FORNECEDOR: 

CNPJ:      Fax.: (..) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 

 

 

 

Solicitamos o fornecimento do material abaixo relacionado. 

 

ITEM UNID. QUANT. DISCRIMINAÇ ÃO PREÇ O 

UNIT. 

PREÇ O 

TOTAL 

      

      

TOTAL R$ 

 

Local de entrega: 

 

Prazo de entrega: 

 

Dados para emissão da nota fiscal: 

Prefeitura Municipal de Guanhães 

Rua .................., nº. .......... – Centro – CEP  – Guanhães-MG 

CNPJ nº ........................ – Insc.;Estadual Isento  

 

 

Deverá constar na nota fiscal: 

Ref.: Aquisição de ......... para a Secretária.........., conforme processo nº 

 

 

Prefeitura Municipal de Guanhães, ....... de ........de 2010. 

 

 

 
Assinatura do Responsável 

 

 



ANEXO VI – MODELO DE SOLICITAÇ Ã O DE ORÇ AMENTO 

 

 

Empresa: 

CNPJ: 

Contato/Tel.:  

 

Favor fazer orçamento dos materiais abaixo e devolver através do fax: (33) 3421-1515 e/ou e-mail: 

....................................., o mais breve possível .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo de entrega: 

 

Favor emitir o orçamento em papel timbrado da empresa ou em papel branco com carimbo de CNPJ.  

 

Mencionar no orçamento a forma de pagamento, o prazo de validade e o responsável pelo orçamento. 

 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

Nome:         

Responsável Divisão de Compras e Contratos 

 

 

 

 

ITEM UNID. ESPECIFICAÇ ÃO UNIT TOTAL 

     

     

     

     

     

mailto:pfm.financias@yahoo.com.br


 

ANEXO VI – FLUXOGRAMA 

 
Requisição Interna 

Se houver licitação 

já  realizada 

Autorização Sec. 
de Adm. e Rec. 

Humanos  

 

COMPRA Lançar a compra 

na Planilha  

Se não houver licitação 

3 Orçamentos 

Autorização Sec. 

de Adm. e Rec. 

Humanos  

 

Valor acima de 

Dispensa de Licitação 

Dispensa de Licitação 

Art. 24, II Lei 8.666/93 

Conferir no Mapa de controle, se pode 

ser realizada dispensa de licitação 

Encaminhar pedido para 

Comissão de Licitação 

Lançar Contrato na 

Planilha de Controle 

COMPRA 

Lançar a compra na 

Planilha 

 

Parecer 

Contabilidade 

Parecer 

Tesouraria 

Autorização Secretário de 

Adm. e Rec. Humanos  

 

COMPRA Lançar a compra na 

Planilha 

Conferir na Planilha 

saldo de Contrato 

LICITAÇ Ã O 



 

 

 


