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Formulário enviado
pelos servidores

ANÁLISE 
SETOR DE 
COMPRAS

PREENCHIMENTO DO 
FORMULÁRIO DE 
REQUISIÇÃO COMPRA

CADASTRO
PROCESSO
COMPRA NO

GOOGLE 
DRIVE

Setor de Compras cadastra na planilha e no Google Drive a nova requisição de compra. 
Criar nova pasta e subpastas default. Duplica a Ordem e Compra no sistema IPM para
reservar a numeração do novo processo de compra.

01 - INCLUIR 
DOCUMENTO 

DIGITAL PDF DA 
REQUISIÇÃOSetor de Compras inclui o PDF da 

requisição de compra na subpasta 
"01 - Formalização da demanda".

02 - ESTIMATIVA DE
DESPESA - 

ORÇAMENTOS

Setor de Compras realiza pesquisa de 
preço e cadastra os orçamentos na 
subpasta "02 - Estimativa de Despesa"

03 - PUBLICAÇÃO DO
PROCESSO NO

SITE DA CÂMARA

Setor de TI realiza o cadastro do processo
de compra direta no site institucional.
Disponibiliza formulário para lances e disputa.

04 - HABILITAÇÃO
E QUALIFICAÇÃO

Setor de Compras faz a classificação final das propostas
e inicia a instrução processual subpasta "04 Habilitação e  
qualificação". Envio ao Google Drive das consultas da 
situação do CNPJ da empresa vencedora. 

05 -EMAILS DOS
PARECERES

06 - ORDEM DE 
COMPRA

Setor de Compras formaliza e-mail com requisição para 
manifestação da Contabilidade, Assessoria Jurídica e UCI 
para instrução da subpasta "05 - E-mails dos Pareceres".

Setor de Compras faz a emissão e instrui
o processo na subpasta "06 - Ordem de 
Compra", com as assinaturas digitais (PDF).

PARECER
UCI

PARECER
JURÍDICO

PARECER
CONTÁBIL

Obrigatório

07 - EMPENHO

Servidor designado pela Casa faz a 
emissão do Empenho e a coleta das 
assinaturas digitais. Arquiva subpasta
"07 - Empenhos" o empenho assinado.

08 - LIQUIDAÇÃO 09 - PAGAMENTO

Servidor designado
pela Casa atesta o 
recebimento e emite 
Nota de Liquidação. 
Coleta as assinaturas 
digitais. Arquiva pasta 
"08 - Liquidação".

Servidor designado emite Nota de Pagamento
e coleta assinatuas. Contato com o fornecedor 
para obter dados bancários e prazos. Viabiliza 
pagamentos. 1ª assinatura. Ao final, arquiva 
comprovantes subpasta "09 Pagamentos".

Setor de TI faz a compilação final 
do processo e divulga no Portal 
da Transparência da Casa. 

10 - CONSOLIDAÇÃO

Form de 
Atesto de

recebimento
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