FLUXO CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS
NORMA Nº 49 (ATUALIZADO ABRIL 2016)
Início

O Motorista da máquina
ou veículo comunica ao
responsável pela frota de
sua secretaria o
problema ocorrido

A maquina ou veiculo
precisa serviços para
manutenção/conserto

O responsável pela
máquina ou veículo
encaminha para a
empresa ganhadora
do processo licitatório

No dia marcado a empresa/oficina realiza o
procedimento.
Obs: Em Hipótese alguma a oficina
poderá realizar o procedimento sem a
presença do Fiscal do Contrato.

A Empresa/oficina
faz o levantamento
do problema

O Fiscal em conjunto com a empresa/
oficina marca horário para o
procedimento de verificação(por ex.
abrir motor; cubo; parte elétrica etc.)

O Fiscal acompanha
o procedimento

É possível
elaborar o
orçamento de
imediato?

Não

Sim

O fiscal toma
conhecimento do custo
da mão-de-obra

Solicita ajuda aos
mecânicos da
prefeitura.

A Oficina dá início ao
serviço

O fiscal colhe assinatura do
secretário no orçamento da mãode-obra e envia para o setor de
compras dentro de 24h com
Comando Interno

Sim

Sim

A empresa elabora o
orçamento da mão-de-obra
e passa ao fiscal.

O Fiscal do
Contrato assina o
orçamento da
mao-de-obra

Estando o preço acordado
com a empresa, esta
assina o orçamento da
mão-de-obra

O setor de compras de
peças e serviços
protocola o
recebimento

Faz o procedimento de
empenho via sistema e
aguarda liberaçao

Após o recebimento do pedido
dos serviços empresa entrega na
Prefeitura a Nota Fiscal com as
certidões ao setor de compras
protocolando no setor

O Setor de compras,
verificam a Regularidade
Fiscal da Empresa

Está regular?

não

O fiscal tem
domínio do
procedimento e
custo?

O Setor de compras de
peças e serviços
solicitam o atesto na NF
(liquidação ) pelos fiscais
de contrato.

O Fiscal analisa e
negocia com a empresa
o preço justo.

Após liberado pela sec. De
finanças o setor de compras
da Prefeitura gera o empenho

De posse do
empenho contata a
empresa e envia por
email

Após lançado no sistema
o setor de compras envia
NF para a Secretaria
responsável

não

O Setor de compras solicitam a
empresa para regularizar

A Empresa
regulariza sua
situação

O Secretário(a) assina e
envia para a tesouraria
fazer o pagamento

Fim

Via sistema o setor
de compras de
peças imprime o
empenho

