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PROCEDIMENTO INTERNO 

  

1) Requisição ao compras (realizado no sistema IPM), que contém: data; centro 

de custo (setor que fez o pedido); local de entrega (CISNORDESTE/SC); mo-

tivo (justificativa); prazo de entrega; tipo de objeto (compra ou serviços, aqui-

sição de bens, entre outros); itens (produtos/serviços a serem contratados) e 

quantidade a ser licitada; Prejulgado: 1776 - TCE/SC. 

 

2) Depois disso dá-se abertura ao Processo Administrativo informando o nú-

mero, a data, objeto, quem solicitou. Esse arquivo encontra-se na Pasta Pro-

cesso Administrativo no Computador do Assistente Administrativo do CIS-

NORDESTE/SC; 

 

3) Verificação de quem são os fornecedores que atendem os determinados pro-

dutos/serviços solicitados (no mínimo três fornecedores); 

 

4) Verificação das Certidões Negativas de Débito (CNDs) desses fornecedores 

(Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista) e verificar se todas estão 

negativas ou positivas com efeito de negativa de pelo menos três delas, para 

que possa ter concorrência; 

 

5) Solicitação dos orçamentos, preferencialmente, por e-mail para as empresas 

que fornecem as determinadas compras/serviços, bem geral, sem especificar 

marca; 

 

6) Recebimento dos orçamentos – imprime-se e coloca-se no processo adminis-

trativo todos os fornecedores que encaminharam os e-mails, mesmo quem 

não tenha respondido (colocar justificativa – orçamento não enviado); 
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7) Verificação do menor preço e aquelas empresas que estão com todas as Cer-

tidões Negativas de Débito (CNDs); 

 

8) Após isso, memorando De: Diretora Executiva Para: Setor Orçamentário/Fi-

nanceiro para ver se existe disponibilidade financeira para realização da com-

pra ou do serviço prestado; 

 

9) Em seguida é encaminhado um memorando De: Diretora Executiva Para: As-

sessoria Jurídica que irá analisar e fazer um parecer dizendo se pode ser re-

alizada a compra via dispensa de licitação; 

 

10) Depois memorando De: Diretora Executiva Para: Presidente do Consórcio ex-

plicando todos os passos realizados no Processo e despacha para o Presi-

dente, realizar a autorização da compra. Dessa forma, o presidente determina 

a compra ou o serviço a ser prestado; 

 

11) Caso a compra seja de um serviço continuado, o processo administrativo será 

remetido à assessoria jurídica para confecção do contrato. 

 

OBSERVAÇÃO: tudo isso é realizado antes da compra do produto/serviço; 

12) É efetuada a compra; 

 

13) Publicação do extrato de dispensa de licitação no DOM (imprime-se e coloca-

se no processo); 

 

14) São anexados no final do processo a Nota Fiscal, o Boleto, o comprovante de 

pagamento e a ordem de compra; 

                           

 

CISNORDESTE/SC – AGOSTO DE 2018 
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FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE COMPRAS NA MODALIDADE DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CISNORDESTE/SC 
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Resolução nº 16/2018. 
 
 
 

Dispõe sobre os procedimentos 
administrativos básicos para a realização de 
pesquisa de preços para aquisição de bens e 
contratação de serviços no âmbito da 
Administração Pública do CISNORDESTE/SC, 
e, dá outras providências. 

 
 
 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – 
CISNORDESTE/SC, Sr. Clézio José Fortunato, Prefeito Municipal de São João de Itaperiú, 
no uso de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento às 
disposições do Contrato de Consórcio Público do CISNORDESTE/SC, considerando as 
disposições da Lei Federal 11.107/05 e Decreto Federal 6.017/05, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - Esta Resolução dispõe sobre a normatização dos procedimentos administrativos 
que auxiliem na elaboração da pesquisa de preços, considerando a necessidade de 
aquisição de bens e da contratação de serviços do CISNORDESTE/SC.  
 
Art. 2º - Dentre as diversas funções da pesquisa de preço, destacam-se: 
 
I – Informar o preço justo de referência que a Administração está disposta a contratar; 
II – Verificar a existência de recursos suficientes para cobrir as despesas decorrentes de 
contratação pública; 
III – Definir a modalidade licitatória; 
IV – Auxiliar a justificativa de preços na contratação direta; 
V – Identificar sobrepreços em itens de planilhas de custos; 
VI – Identificar proposta inexequível; 
VII – Garantir a seleção da proposta mais vantajosa para Administração;  
VIII – Servir de parâmetro para eventuais alterações contratuais, entre outros. 
 
Art. 3º - A pesquisa de preço será praticada através da utilização dos seguintes 
procedimentos:  
 
I – Banco de Preços em Saúde, disponível no endereço eletrônico http://bps.saude.gov.br/ 
ou outro site de compras públicas; 
II - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 
últimos 12 (doze) meses anteriores à data da pesquisa de preços; 

http://bps.saude.gov.br/
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III - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 
domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou  
 
IV - Pesquisa com os fornecedores de até 180 (cento e oitenta) dias da realização da 
pesquisa.  
 
Art.  4º A metodologia utilizada para obtenção do preço de referência deverá ser 
demonstrada no Processo Administrativo.  
 
Art. 5º Serão utilizadas, como metodologia para obtenção do preço de referência para a 
contratação, a média ou menor dos valores obtidos na pesquisa de preços conforme o art. 
3º, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de 2 (dois) ou mais preços, oriundos de 
um ou mais dos procedimentos adotados neste artigo. 
 
Art. 6º Quando identificados os valores inexequíveis e/ou excessivamente elevados, estes 
serão desconsiderados. 
 
§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente 
justificados pela autoridade responsável.  
 
§ 2º Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão 
ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.  
 
Art. 7º - Quando a pesquisa de preços for realizada diretamente com os fornecedores, 
estes deverão receber solicitação formal para apresentação de cotação, admitida 
mensagem eletrônica (e-mail). 
 
Parágrafo único: Preferencialmente será anexado na solicitação um FORMULÁRIO 
PADRÃO conforme anexo contendo todas as informações idênticas necessárias à 
pesquisa, tais como: descrição completa do objeto, quantidade, local e prazo de entrega, 
validade do produto, etc. 
 
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua assinatura. 
 
 

Joinville, 10 de agosto de 2018. 
 

 
 

Clézio José Fortunato 
Prefeito Municipal de São João de Itaperiú 

Presidente do CISNORDESTE/SC 
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FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS 
 
 
1) Solicitamos informar até a data ______________ os preços dos itens relaci-
onados abaixo: 
 

2) Bens, materiais ou serviços 

N° 
Especificação/ 

Validade do produto 
Unidade Quantidade Preço unitário Preço Total 

      

      

      

      

      

TOTAL      

 

Serão atendidas as seguintes condições:  

a) Todos os itens da planilha deverão ser cotados;  

b) Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da assinatura;  

c) Local e prazo de entrega ou execução do serviço: ___________ dias a partir da 
ordem de compra; 

e) Pagamento, mediante apresentação dos produtos, conferência da Nota Fiscal e 
verificação das cinco certidões negativas de débitos. 

 

_________________________________ 

Assinatura do responsável 

Joinville, 10/08/2018. 


