
 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 
 

CABOPREV 

MANUALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

 

1-O Setor que necessitar adquirir ou contratar determinado objeto ou serviços 

encaminhará uma Comunicação Interna – CI ao Presidente do Instituto, com a descrição 

do objeto ou serviço e a devida justificativa da necessidade de contratação. 

2-O Presidente recebe a CI, autoriza a contratação e encaminha para o setor de 

comparas realizar as devidas cotações. 

3-O Setor de Compras ao receber a CI do Presidente autorizando a contratação, solicita 

pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de propostas de 

orçamentos de no mínimo três cotações, além de buscar outras fontes de composição 

de preços, como a ferramenta tecnológica Banco de Preços, Sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo. Após concluída a fase de cotações o setor de 

compras encaminha a média de preços a Presidência para aprovação da contratação. 

4-O Presidente verifica se a média dos preços estão dentro do limite de valor permitido 

pela Lei nº 8.666/93 para contratação direta, se positivamente, encaminha para o setor 

de contabilidade emitir o bloqueio orçamentário. 

5-O Setor de contabilidade vai emitir o bloqueio orçamentário e encaminhar para o setor 

jurídico. 

6-O Setor jurídico confeccionará o instrumento contratual e recolherá as assinaturas do 

Presidente e os demais envolvidos. Após o recolhimento das assinaturas encaminha 

para o setor da secretaria da Presidência. 

7-O Setor da secretaria da Presidência procederá com as publicações do extrato 

contratual no site do Instituto e arquivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 
 

MANUALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 

1-O Setor que necessitar adquirir ou contratar determinado objeto ou serviços 

encaminhará uma Comunicação Interna – CI ao Presidente do Instituto, com a descrição 

do objeto ou serviço e a devida justificativa da necessidade de contratação. 

2-O Presidente recebe a CI, autoriza a contratação e encaminha para o setor de 

comparas realizar as devidas cotações. 

3-O Setor de Compras ao receber a CI do Presidente autorizando a contratação, solicita 

pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de propostas de 

orçamentos de no mínimo três cotações, além de buscar outras fontes de composição 

de preços, como a ferramenta tecnológica Banco de Preços, Sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo. Após concluída a fase de cotações o setor de 

compras encaminha a média de preços a Presidência para aprovação da contratação. 

4-O Presidente verifica os preços e encaminha para o setor de contabilidade emitir o 

bloqueio orçamentário. 

5-O Setor de contabilidade vai emitir o bloqueio orçamentário e encaminhar para a 

Presidência. 

6-O Presidente encaminhará uma CI com os anexos de cotação e Termo de Referência 

- TR ao setor de Licitação, autorizando e solicitando abertura de processo licitatório. 

7-O Setor de Licitação elaborará a minuta do Edital e encaminhará para o setor jurídico. 

8-O Setor jurídico irá emitir um parecer jurídico acerca da minuta do Edital e 

encaminhará ao setor de Controle. 

9-O Setor de Controle irá proceder com vista no processo licitatório e encaminhará ao 

setor de Licitações. 

10-O Setor de Licitação elaborará o Edital definitivo e encaminha para o Presidente. 

11-O Presidente aprova e assina o Edital e, encaminha para o setor de Licitação. 

12-O Setor de Licitação instaurará o processo no sistema SAGRES módulo LICON do 

Tribunal de Contas de Pernambuco – TCE-PE e procederá com a publicação do aviso 

de licitação no AMUPE e Jornal do Comercio – JC, designando o dia da sessão. 

13-Após concluída a sessão e tendo declarado o vencedor do certame o setor de 

Licitação irá proceder com a publicação da homologação e adjudicação no sistema 

LICON e AMUPE, e encaminhará um CI ao jurídico solicitando a confecção do contrato. 

14- O Setor jurídico confeccionará o instrumento contratual e recolherá as assinaturas 

do Presidente e dos demais envolvidos. Após o recolhimento das assinaturas 

encaminha para o setor de Licitação. 

15-O Setor de Licitação irá proceder com a publicação do extrato do contrato no LICON 

e AMUPE 



 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 
  

MANUALIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

 

1-O Setor de Licitação dá início a fase de prorrogação contratual três meses antes de 

expirar o prazo de vigência do contrato, encaminhando uma CI para o setor de compras, 

solicitando a elaboração de cotação para justificar a prorrogação.  

2-O Setor de Compras ao receber a CI da Licitação, solicita pesquisa direta com 

fornecedores, mediante solicitação formal de propostas de orçamentos de no mínimo 

três cotações, além de buscar outras fontes de composição de preços, como a 

ferramenta tecnológica Banco de Preços, Sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo. Após concluída a fase de cotações e verificada a vantajosidade da 

prorrogação, o setor de compras encaminha a média de preços para o setor de 

Contabilidade. 

4-O Setor de Contabilidade emitirá o empenho orçamentário e encaminha para a 

secretaria da Presidência. 

5-O Secretaria da Presidência vai elaborar um ofício solicitando a anuência da empresa 

contratada. Recebendo a anuência da empresa a secretaria da Presidência 

encaminhará uma CI com a anuência da empresa, as cotações e o empenho para o 

setor jurídico elaborar o parecer jurídico e o termo aditivo.   

6- O Setor jurídico irá emitir um parecer jurídico e o termo aditivo acerca da prorrogação 

contratual, encaminhará a Presidência para recolhimento de assinaturas e 

posteriormente ao setor de Licitação. 

7- O Setor de Licitação irá proceder com a publicação do extrato do termo aditivo no 

LICON e AMUPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 
 

MANUALIZAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL  

 

1-O Secretaria da Presidência vai elaborar um ofício solicitando a anuência da empresa 

contratada. Recebendo a anuência da empresa quanto a rescisão a secretaria da 

Presidência encaminhará uma CI com a anuência da empresa para o setor de Licitação. 

2-O Setor de Licitação confeccionará o termo de rescisão e encaminhará a Presidência 

para recolhimento de assinaturas. Após assinaturas o Presidente encaminhará ao setor 

de Licitações. 

3- O Setor de Licitação irá proceder com a publicação do termo de rescisão no LICON 

e AMUPE.   

 

 


