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Decreto Municipal nº 01/2022.          Nova Olinda/TO, 03 de janeiro de 2022 

 
                                                             
“DISPÕE SOBRE NORMATIZAÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E 
CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL”. 

 
                              JESUS EVARISTO CARDOSO, Prefeito Municipal de Nova 
Olinda, Estado de Tocantins, no uso de suas atribuições legais, buscando a 
agilização, desburocratização e celeridade nos serviços públicos, 
 
 
                              D E C R E T A: 
 
                              Artigo 1º - Ficam criadas as normas e as rotinas de 
procedimentos administrativos para a realização de compras, de materiais e 
serviços, bem como contratações de obras e serviços de engenharia da 
Prefeitura Municipal de Nova Olinda – TO. 
 
   Parágrafo único. As normas e rotinas a que se refere este 
artigo constam dos seguintes anexos deste Decreto: 
 
   I – Anexo I – Normas e Rotinas; 
   II – Anexo II – Fluxograma de Compras e Licitações. 
 
                      Artigo 2º - Para efeitos de compras diretas considera-se 
emergencial exclusivamente: 
 
   I – Conservação de Ambulâncias, ônibus escolares e 
maquinas pesadas exceto peças de desgaste previsível; 
   II – Casos Imprevisíveis. 
 
   Parágrafo Único: Cada Secretaria deverá manter, 
obrigatoriamente, estoque mínimo de materiais, de forma que não prejudique a 
continuidade da prestação dos serviços essenciais à população. 
 
 
   Artigo 3º - Caberá a cada Secretário Municipal cumprir e 
exigir o cumprimento das normas estabelecidas por este Decreto, 
responsabilizando-se diretamente pelo pagamento das despesas realizadas 
fora destes procedimentos administrativos. 
 

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, na forma de costume. 
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Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 

                              Gabinete do Prefeito de Nova Olinda – TO, aos 03 

dias do mês de janeiro de 2022, 201º da Independência, 134º da República e 

34º do Estado 

 
 
 

JESUS EVARISTO CARDOSO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO - I 
NORMAS E ROTINAS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS 

 
1. Todas as aquisições de matérias, bens e serviços de qualquer natureza, 

bem como contratações de obras e serviços de engenharia, deverão, 
obrigatoriamente, ser iniciadas com memorando de solicitação da 
Secretaria interessada, juntamente com todas as especificações 
técnicas quantitativas pertinentes ao seu atendimento, com definição 
clara, precisa e suficiente, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a participação de fornecedores 
na aquisição.  

 
2. O memorando deverá, inicialmente, dar entrada no Protocolo Geral 

desta Prefeitura com antecedência, para que seja instruído de acordo 
com exigências legais; 

 
3. O Protocolo Geral encaminhará o processo ao Departamento de 

Compra, para instrução quanto à disponibilidade de dotação 
orçamentária, existência de recursos financeiros suficientes para 
realização da despesa, bem como forma de pagamento; 

 
4.  O Departamento de Compras encaminhará o processo ao Controle 

Interno, para verificação da legalidade orçamentária. 
 

5. Após a analise do Processo pelo Controle Interno, o mesmo será 
devolvido ao Departamento de Compras, que; 

 
6. Encaminhará ao Prefeito Municipal para a apreciação e autorização, 

sendo autorizado; 
 

7. O processo será devolvido ao Departamento de Compras, para, que em 
casos de compras e contratações diretas, seja emitida Autorização de 
Fornecimento, e em casos de Licitações, para deflagração de processo 
licitatório; 

 
8. Após a realização das compras ou serviços, o Processo será 

encaminhado ao Prefeito Municipal para homologação. 
 

9. Retomando ao Departamento de Compras de posse do Processo, 
elabora o termo de Contrato e ou emite a autorização de compras, 
remetendo ao departamento de Contabilidade. 

 
10. O Departamento de Contabilidade recebe o processo para proceder à 

emissão da Nota de Empenho. 
 

11. Depois de empenha o Almoxarifado recebe as vias das notas fiscais, 
juntamente com as mercadorias, efetua os lançamentos patrimoniais, e 
a liquidação e encaminha as notas devidamente atestadas ao 
departamento financeiro parar processar o pagamento. 

 
12. Com as copias das Notas Fiscais o departamento financeiro, efetua o 

pagamento e encaminha para o Balancete.  
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13. Na forma de aquisição de bens permanentes e de consumo, bem como 
na contratação de obras e serviços com pessoas jurídicas por processo 
direto, as autorizações somente ocorrerão depois da apresentação do 
Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor atualizado. 

 
14. Para fins de emissão do Certificado de Registro Cadastral de 

Fornecedor serão exigidas as seguintes certidões regularidade: 
a) CND – INSS;  
b) Receita Federal. 
c) CND – FGTS;  

d) Receita municipal. 

e) CND Trabalhista. 

15. Os casos excepcionais deverão obedecer às disposições da Lei de 
Licitações, devendo os atos praticados serem comunicados dentro de 
três dias ao Prefeito Municipal para que seja promovida a sua ratificação 
na imprensa oficial visando à sua eficácia; 

 
16. A entrega dos bens será efetuada no Almoxarifado Central do Município, 

que providenciará o devido controle e distribuição ao órgão solicitante. 
 

17. Todas as entradas de mercadorias deverão ser acompanhadas da 
respectiva nota fiscal, que deverá conter todas as especificações 
básicas de cada produto, tais como marca, medida, peso, unidade, 
gramatura, etc. 

 
18. As discriminações das notas fiscais deverão coincidir com as 

especificações constantes da ordem de fornecimento dos produtos 
emitida pelo Departamento de Compras ou pela Comissão Permanente 
de Licitação. 

 
19. A nota fiscal deverá, ainda, constar o nº da ordem de fornecimento, ou o 

nº do processo licitatório e o nº do Convênio, quando for o caso. 
 

20. Em caso de eventual troca de produto este procedimento deverá ser 
realizado de forma expressa e aceito pela Administração, a Lei de 
Licitações Caso contrário, não poderá ser feito. 

 
21. As notas fiscais depois de recebidas e conferidas, se achadas conforme, 

serão devidamente atestadas pelo responsável do Almoxarifado. 
 
22. Cada Secretário Municipal ficará responsável pela formulação de novo 

pedido de compras de bens de consumo tão logo estes atinjam o seu 
estoque mínimo regulador, observando-se a antecedência para 
atendimento. 

 
23. O mesmo procedimento deverá ser adotado no caso de 

acompanhamento da execução de obras e serviços. 
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ANEXO II 
FLUXOGRMA – COMPRAS E LICITAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DOS PASSOS 

                                                UNIDADES ENVOLVIDAS  
Requerimento 
do Solicitante 

Protocolo Despachar Setor 
de Compras para  

Controle 
Interno 

Prefeito Despachar Setor 
de Contabilidade 

Almoxarifado Despachar Setor 
Financeiro 

Solicita ao setor de compras a 
aquisição do bem ou serviço, 
especificando com clareza as 
características do objetivo a ser 
adquirido, bem como as razões que 
justifiquem a presente aquisição, com 
cotação. 

        

Recebe o processo, verifica sua 
caracterização e encaminha ao 
Departamento de Compras. 

        

Recebe o processo, analisa, e 
informa o saldo orçamentário, projeto 
atividade e a fonte de recursos, 
encaminha ao ordenador de 
Despesas. 

        

O Departamento de Compras 
encaminhará o processo ao Controle 
Interno, para verificação da 
legalidade orçamentária. 

        

Após a analise do Processo pelo 
Controle Interno, o mesmo será 
devolvido ao Departamento de 
Compras, que encaminhará o 
Prefeito. 

        

Toma conhecimento do conteúdo do 
processo, podendo autorizar ou não a 
realização da despesa. 
-Em caso afirmativo o processo é 
encaminhado ao departamento de 
Compras. 

        

Recebe o processo e deflagra a 
compra direta ou a licitação de 
acordo com a modalidade. Concluído 
o processo, retorna ao Ordenador de 
despesa. 

        

O Ordenador de Despesa homologa 
e retorna ao departamento de 
compras. 
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De posse do Processo, elabora o 
termo de Contrato e ou emite a 
autorização de compras, remetendo 
ao departamento de Contabilidade. 

        

Recebe o processo para proceder à 
emissão da Nota de Empenho, e 
encaminha ao Almoxarifado. 

 
 

       

Recebe as vias das notas fiscais, 
juntamente com as mercadorias, 
efetua os lançamentos patrimoniais, e 
a liquidação e encaminha as notas 
devidamente atestadas ao 
departamento financeiro parar 
processar o pagamento. 

        

Com as copias das Notas Fiscais o 
departamento financeiro, efetua o 
pagamento e encaminha a 
Contabilidade para confecções dos 
Balancetes e arquivo.  
 
 

        

 
 
 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 

                              Gabinete do Prefeito de Nova Olinda – TO, aos 03 dias do mês de janeiro de 2022, 201º da Independência, 134º 

da República e 34º do Estado 

 
 
 

JESUS EVARISTO CARDOSO 
Prefeito Municipal 

 
 


