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Vossa Excelência, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, Christiane Neves Procópio Malard, 

 

É com prazer que apresentamos o relatório consolidado do Mapeamento do Processo de Compras. Durante os meses de 

outubro de 2017 a dezembro de 2018, a Fundação João Pinheiro, em conjunto com a DPMG, elaborou os fluxos do processo de 

Compras na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. O produto que ora se apresenta é a materialização deste trabalho. 

O mapeamento de processos traz uma série de benefícios explícitos que fornecem insumos fundamentais às organizações. 

Por meio dele é possível descrever de forma objetiva suas atividades, identificar os responsáveis, as entradas, as saídas e os 

recursos necessários para sua concretização. Assim, é possível identificar os principais gargalos no sistema do órgão e tomar 

medidas para melhorar a sua efetividade. 

Este relatório está dividido da seguinte forma. No primeiro capítulo fazemos uma breve introdução, trazendo o escopo 

da modelagem e a visão geral do documento. O capítulo subsequente apresenta a visão geral do processo de Compras, 

contemplando a descrição do macroprocesso, suas regras e seu diagrama. No terceiro, são desdobrados os processos de negócio. 

Por fim, o quarto apresenta o diagnóstico global do processo e a agenda de melhorias.  

Esperamos que este relatório seja útil para que a DPMG construa uma sólida reflexão sobre sua atual estrutura de 

processos, bem como sobre os caminhos que devem ser seguidos em direcionamentos futuros. 

Boa leitura!  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Escopo da Modelagem 

 
O processo modelado e aqui apresentado é conhecido na Defensoria Pública de Minas Gerais como Processo de 

Compras. Trata-se da descrição de um dos principais macroprocessos de apoio da organização. É através dele que a DPMG 

provê todas as suas unidades e esferas gerenciais com os produtos e serviços necessários ao seu pleno funcionamento. Na 

verdade, a ação de Compras não pode ser entendida como um único processo, mas como um conjunto de Subprocessos. Todos 

eles estão modelados neste documento.  

O desenho do processo seguiu os seguintes passos:  

 Coleta e Levantamento de Dados sobre o processo (por meio de fontes secundárias e primárias). 

 Análise e tratamento dos dados coletados. 

 Desenho dos fluxos de trabalho e descrição das atividades dos processos AS-IS. 

 Definição de uma agenda de melhorias para o processo. 

A agenda de melhorias ainda precisa ser colocada em prática, assim como o redesenho dos fluxos de trabalho conhecidos 

como TO-BE.  
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1.2. Visão Geral do Documento 

 
Este documento tem por finalidade a elucidação de todo o Macroprocesso de Compras da DPMG, com desdobramento 

em Subprocessos e em atividades. Assim, o trabalho visa identificar os gargalos de eficiência e eficácia que prejudicam a função 

de compras e propor mudanças gerenciais para a melhoria de todo Macroprocesso. 

O trabalho está dividido em quatro partes. Na primeira delas, apresentamos esta introdução. Logo após isso, o segundo 

capítulo é conhecido como “Visão Geral de Negócio”. Nele é descrito o Macroprocesso de Compras com todas as suas entradas, 

saídas, normas e regras. Chamamos de “Diagrama de Contexto”.  

A terceira parte do documento apresenta o desdobramento (AS-IS), por meio de fluxos e descrições de atividades, de 

todos os processos e subprocessos que compõem o macroprocesso de compras. Por fim, a quarta parte inicia a discussão das 

agendas de melhorias com a intuito de construir a visão de futuro das compras dentro da DPMG, metodologia conhecida como 

TO-BE. 
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2. VISÃO GERAL DO NEGÓCIO 

2.1. Descrição do Macroprocesso 

 
O Processo de Compras é imprescindível em qualquer organização, seja ela pública ou privada. No setor público, devido 

à necessidade de observância da legislação, as compras podem se tornar um grande desafio. No caso da Defensoria Pública de 

Minas Gerais, além da complexidade legal envolvida no processo, soma-se o grande número de unidades de atendimento que 

o órgão possui, bem como a tramitação do processo por diversos setores da organização.  

O macroprocesso se divide nos seguintes processos: 

 Demanda; 

 Instauração do Processo de Compras;  

 Orçamento; 

 Execução do Processo de Compras. 
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2.2. Diagrama do Macroprocesso 
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2.3. Regras do Processo 

 
 

  

Nº de Ordem Regra (lei, norma, regulamento interno) Descrição da norma 

1 Lei Federal nº 8.666/1993 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

2 Decreto Estadual nº 46095/2012 
Estabelece normas e procedimentos para a realização de cotação 
eletrônica de preços no âmbito do poder executivo. 

3 Resolução SEPLAG MG nº. 106/2012 

Regulamenta a Cotação Eletrônica de Preços, para aquisição de 
bens e contratação de serviços comuns por dispensa de licitação, 
com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 

4 Decreto Estadual nº 44786/2008 

Contém o regulamento da modalidade de licitação denominada 
pregão, nas formas presencial e eletrônica, para aquisição de bens 
e serviços comuns, no âmbito do Estado de Minas Gerais, e dá 
outras providências. 

5 Lei Federal nº 10.520/2002 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

6 Memorando circular nº 05/2011 DPMG Regulamenta o processo de compras no âmbito da DPMG. 
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3. DESDOBRAMENTO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO (AS-IS) 

3.1. Subprocesso de Demanda 

 

Diagrama do Processo de Demanda 
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Descrição das Atividades do Subprocesso de Demanda 

 

  

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

1 
Realizar 

demanda 
Demandante 

Determinada necessidade identificada é 
formalizada através de uma demanda de 
compra. 

Necessidade 
identificada 

Demanda re-
alizada e em-
caminhada 
para estudo 

Computador, 
pessoas, postos 
de trabalho, 
sistemas 
informatizados. 

Gateway 1 (Destino da demanda) – Enviado para o Gabinete 

2 
Receber 

demanda de 
compra 

Gabinete 

Recebe a demanda de compra e analisa 
para qual setor deve ser encaminhada. Há 
falta de padronização. Nem todas as 
demandas vão para o Gabinete. 

Demanda 
recebida 

Demanda en-
caminhada 
para o 
devido setor 

Computador, 
pessoas, postos 
de trabalho, 
sistemas 
informatizados. 

Gateway 2 (Avaliação de Demanda) – Demais demandas 

3 
Receber 

demanda 
SPGF 

Recebe a demanda de compra e analisa 
qual providência deve ser tomada. Há 
falta de padronização. Nem todas as 
demandas vão para a SPGF. 

Demanda 
recebida pela 
SPGF 

Identificação 
do tipo de 
demanda 

Computador, 
pessoas, postos 
de trabalho, 
sistemas 
informatizados. 

Gateway 3 (Ordinária?) – Não, mas demanda de TI  

4 
Enviar para a 

TI 
SPGF 

Encaminhamento para o devido setor a 
partir da identificação do tipo de 
demanda. 

Identificação 
do tipo de 
demanda 

Demanda de 
TI identifica-
da e encami-
nhada para o 
devido setor 

Computador, 
pessoas, postos 
de trabalho, 
sistemas 
informatizados. 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

5 
Receber 

demanda 
TI 

Recebe demanda de compra e analisa qual 
providência deve ser tomada. 

Demanda de 
TI recebida 

Identificação 
da necessida-
de de compra 
para atendi-

mento da 
demanda 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2.1 (Atende sem aquisições?) - Não 

6 Elaborar TR TI 
Elaboração do Termo de Referência para 
as aquisições referentes à área de TI. 

Necessidade 
de compra 

identificada 
TR elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

7 Orçamento TI SUBPROCESSO TR elaborado 
Orçamento 
realizado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

8 
Enviar para a 

SPGF 
TI 

Encaminhamento do processo para 
prosseguimento na SPGF. 

TR e 
orçamento 
realizados 

Processo 
encaminhado 
para a SPGF 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

9 
Instauração do 

Processo de 
Compra 

TI SUBPROCESSO 
Processo 

recebido pela 
SPGF 

Processo de 
Compra 

instaurado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

10 
Fim do 

processo 
TI 

Fim do Processo (Instruir Processo de 
Compras – Subprocesso) 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 2.1 (Atende sem aquisições?) – Sim 

11 
Distribuir o 

bem 
TI 

Distribuição do bem para atendimento da 
demanda realizada. 

Identificação 
do atendi-

mento da de-
manda sem 
necessidade 
de compra 

Bem 
distribuído 

Postos de 
trabalho, meios 
de transporte 

12 
Fim do 

processo 
TI Fim do Processo    

Gateway 3 (Ordinária?) – Não  

13 
Avaliar 
previsão 

orçamentária 
SPGF 

Análise da realidade orçamentária da 
organização para prosseguimento do 
processo de compra. 

Identificação 
do tipo de 
demanda 

Avaliação da 
previsão 

orçamentária 
realizada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 3.1. (Possui orçamento?) – Não  

14 
Fim do 

processo 
     

Gateway 3.1 (Possui orçamento?) – Sim 

15 
Instauração do 

Processo de 
Compra 

SPGF SUBPROCESSO 
Identificação 
da existência 
de orçamento 

Processo de 
Compra 

instaurado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

16 
Fim do 

processo 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 3 (Ordinária?) – Sim 

17 
Enviar para a 

SRLI 
SPGF 

Encaminhamento para o devido setor a 
partir da identificação do tipo de 
demanda. 

Identificação 
do tipo de 
demanda 

Demanda de 
logística 

identificada e 
encaminhada 

para o 
devido setor 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

18 
Receber 

demanda 
SRLI 

Recebe demanda de compra e analisa qual 
providência deve ser tomada. 

Demanda de 
logística 
recebida 

Dados 
relativos à 
demanda 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

19 
Levantar bens 

em estoque 
SRLI 

Estudo para a identificação da existência 
de bens em estoque e, portanto, da 
necessidade ou não de sua aquisição. 

Dados 
relativos à 
demanda 

Identificação 
dos bens em 

estoque 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2.2 (Possui o bem em estoque?) – Não 

20 
Avaliar 

agrupamento 
de demanda 

SRLI 
Análise da existência de demandas que 
possam ser agrupadas. 

Identificação 
da 

inexistência 
do bem em 

estoque 

Possibilidade 
de 

agrupamento 
da demanda 

verificada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

21 
Levantar 

quantitativo 
SRLI 

Sistematização do quantitativo necessário 
para compra. 

Possibilidade 
de 

agrupamento 
da demanda 

verificada 

Quantitativo 
para 

aquisição 
levantado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

22 Especificar SRLI 
Atividade de detalhamento do bem a 
serem adquiridos. 

Quantitativo 
para 

aquisição 
levantado 

Bem 
especificado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

23 
Enviar para a 

SPGF 
SRLI 

Encaminhamento para a SPGF para 
prosseguimento do processo de compra. 

Bem 
especificado 

Processo 
encaminhado 
para a SPGF 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

24 
Instauração do 

Processo de 
Compra 

SPGF SUBPROCESSO. 
Processo 

encaminhado 
para a SPGF 

Processo de 
Compra 

instaurado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

25 
Fim do 

processo 
     

Gateway 2.2 (Possui o bem em estoque?) – Sim 

26 
Distribuir o 

bem 
SRLI 

Distribuição do bem para atendimento da 
demanda realizada. 

Identificação 
da existência 
do bem em 

estoque 

Bem 
distribuído 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

27 
Fim do 

processo 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 2 (Avaliação de Demanda) – Demanda de TI 

28 
Receber 

demanda 
TI 

O prosseguimento das atividades 
segue a sequência a partir da atividade 
5. 

Demanda 
de TI 

recebida 

Identifica-
ção da ne-
cessidade 
de compra 

para 
atendimen-

to da 
demanda 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1 (Destino da Demanda) – Enviado para a SPGF 

29 
Receber 

demanda 
SPGF 

O prosseguimento das atividades 
segue a sequência a partir da atividade 
3. 

Demanda 
recebida 

Identifica-
ção do tipo 

de demanda 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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3.2. Subprocesso de Instauração do Processo de Compras 

 

Diagrama do Subprocesso de Instauração do Processo de Compras 
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Descrição das Atividades do Subprocesso de Instauração do Processo de Compra 

 

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

1 Elaborar TR 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

Elabora o Termo de Referência ou recebe o 
Termo de Referência elaborado pela TI, 
nos casos das demandas de TI. 

Dados da 
Demanda 

Termo de 
Referência 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

2 
Validar com o 
demandante 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

Valida o Termo de Referência elaborado 
com o demandante da compra em 
questão. 

Termo de 
Referência 
elaborado 

Termo de 
Referência 

encaminhado 
para a 

validação do 
demandante 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

3 Receber TR Demandante 
Recebe o Termo de Referência elaborado 
pelo Departamento de Compras e realiza 
as adequações junto à SPGF ou à TI. 

Termo de 
Referência 
recebido 

Termo de 
Referência 

com as ade-
quações in-
corporadas 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

4 
Preencher 

solicitação de 
Compras 

Demandante Preenchimento da solicitação de Compras. 

Termo de 
Referência 

com as ade-
quações in-
corporadas 

Solicitação de 
Compras 

preenchida 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

5 
Enviar para 

Compras 
Demandante 

Envio da solicitação de Compras 
preenchida. 

Solicitação de 
Compras 

preenchida 

Solicitação de 
Compras en-
caminhada 
para o De-

partamento 
de Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

6 
Receber 

formulário 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

Recebe o formulário referente à solicitação 
de Compras. 

Solicitação de 
Compras 
recebida 

Dados da 
solicitação de 

Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

7 
Verificar 

modalidade de 
compra 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

O Termo de Referência e formulário de 
solicitação da compra são estudados para 
a definição da modalidade que cumpre os 
requisitos legais para a compra em 
questão. 

Dados da 
solicitação de 

Compras 

Modalidade 
da compra 

definida 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1 (Modalidade?) – Dispensa ou Pregão 

8 Orçamento 

Departament
o de 
Compras 
(SPGF) 

SUBPROCESSO 

Dispensa ou 
Pregão 

definidos 
como 

modalidade 
de compra 

Orçamento 
executado 

para 
definição 

entre 
Dispensa ou 

Pregão 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados, 
impressora. 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1 (Modalidade?) – Inexigibilidade 

9 
Juntar 

documentos 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

Organização dos documentos para 
comprovação da inexigibilidade de adoção 
de outras modalidades de compras. 

Inexigibilida-
de definida 

como 
modalidade 
de compra 

Documentos 
organizados 

para com-
provação da 
Inexigibilida-

de 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1 (Modalidade?) – Registro de Preços 

10 
Verificar 

modalidade do 
registro 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

Estudo de qual modalidade de Registro de 
Preços deve ser adotada para a compra em 
questão. 

Registro de 
Preços de-

finido como 
modalidade 
de compra 

Modalidade 
de Registro 
de Preços 
definida 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

11 
Execução do 
Processo de 

Compras 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

SUBPROCESSO 
Modalidade 
de compra 
definida 

Processo de 
Compras 

Executado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

12 Fim do Processo     
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3.3. Subprocesso Orçamento 

Diagrama do Subprocesso Orçamento 
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Descrição das Atividades do Subprocesso Orçamento 

 

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1 (Aberto)  

1 
Consultar 

fornecedores 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

Realização de levantamento de preços 
junto aos fornecedores. 

Dados 
relativos ao 

TR e à 
solicitação de 

Compras 

Dados sobre 
os preços 

vigentes para 
a compra em 

questão 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 

2 
Verificar banco 

de preços 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

Verificação do banco de preços.  

Dados 
relativos ao 

TR e à 
solicitação de 

Compras 

Dados sobre 
os preços 

vigentes para 
a compra em 

questão 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 

3 
Consultar 

fornecedores na 
internet 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

Realização de levantamento de preços 
junto aos fornecedores via internet.  

Dados 
relativos ao 

TR e à 
solicitação de 

Compras 

Dados sobre 
os preços 

vigentes para 
a compra em 

questão 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 

4 

Consultar 
contratos/Ata 
de Registros de 

outras inst. 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

Realização da consulta dos contratos e/ou 
Atas de Registros de outras instituições.  

Dados 
relativos ao 

TR e à 
solicitação de 

Compras 

Dados sobre 
os preços 

vigentes para 
a compra em 

questão 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1 (Fechado) 

5 
Fazer mapa 

comparativo de 
preços 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

Elaboração do mapa comparativo de pre-
ços. Neste momento, observa-se a consulta 
ao SIAD e a verificação de existência de A-
ta para adesão como não participante. Po-
de ser entendido também como o início do 
processo de compras para TI ou a ocasião 
em que se decide a modalidade de com-
pra, nos casos em que está ainda não tiver 
sido definida. 

Dados sobre 
os preços 

vigentes para 
a compra em 

questão 

Mapa 
comparativo 

de preços 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

6 
Encaminhar 
para a DPO 

Departamen-
to de 

Compras 
(SPGF) 

Encaminhamento do mapa comparativo 
de preços para a DPO. 

Mapa 
comparativo 

de preços 
elaborado 

Mapa 
comparativo 

de preços 
encaminhado 
para a DPO 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

7 
Analisar 

disponibilidade 
orçamentária 

DPO 
Momento em que se analisa a 
disponibilidade orçamentária para 
realização da compra demandada. 

Mapa 
comparativo 

de preços 
recebido 

Análise da 
disponibilida

de 
orçamentária 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

8 
Dar 

disponibilidade 
orçamentária 

DPO 
Afirmativa quanto à disponibilidade 
orçamentária para prosseguimento do 
processo de compra. 

Análise da 
disponibili-

dade 
orçamentária 

Disponibilida
de 

orçamentária 
confirmada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

9 
Encaminhar 

para DCF 
DPO 

Encaminhamento do processo para 
prosseguimento no setor Financeiro. 

Disponibili-
dade 

orçamentária 
confirmada 

Confirmação 
da disponibi-
lidade orça-

mentária 
encaminhada 
para a DCF 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

10 
Analisar 

disponibilidade 
financeira 

DCF 
Momento em que se analisa a 
disponibilidade financeira para realização 
da compra demandada. 

Confirmação 
da disponibi-
lidade orça-

mentária 
recebida 

Análise da 
disponibilida
de financeira 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

11 
Dar 

disponibilidade 
financeira 

DCF 
Afirmativa quanto à disponibilidade 
financeira para prosseguimento do 
processo de compra. 

Análise da 
disponibili-

dade 
financeira 

Disponibilida
de financeira 
confirmada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

12 
Encaminhar 

para compras 
DCF Encaminhamento do processo  

Disponibili-
dade 

financeira 
confirmada 

Processo 
encaminhado 

ao setor de 
Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

13 
Encaminhar 
para SPGF 

DCF 

Encaminhamento do processo para 
prosseguimento na SPGF, uma vez 
confirmadas as disponibilidades 
orçamentária e financeira. 

Processo 
recebido pelo 

setor de 
Compras 

Processo 
encaminhado 
para a SPGF 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

14 
Receber 
processo 

SPGF 

O processo é recebido para as devidas 
providências do setor em questão para 

prosseguimento do processo de compras. 

Processo 
recebido pela 

SPGF 

Dados do 
processo 

atualizados 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

15 
Autorizar a 

compra 
SPGF 

Os dados relativos às disponibilidades 
orçamentária e financeira permitem que 
neste momento a compra seja autorizada. 

Dados do 
processo 

atualizados 

Autorização 
da compra 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

16 

Encaminhar 
para o 

Ordenador de 
Despesa 

SPGF 
Encaminhamento da autorização da 
compra para o Ordenador de Despesa. 

Autorização 
da compra 

Processo 
encaminhado 

para o 
Ordenador 
de Despesa 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

17 
Receber 
processo 

Gabinete Autorização da compra recebida. 

Processo 
recebido pelo 

Ordenador 
de Despesa 

Dados do 
processo 

verificados 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

18 
Ordenar a 
despesa 

Ordenador de 
Despesa 

Realização da ordenação de despesa. 
Dados do 
processo 

verificados 

Ordenação 
de Despesa 
realizada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

19 
Retornar para 

a SPGF 
Gabinete 

Encaminhamento do processo para 
prosseguimento na SPGF. 

Ordenação 
de Despesa 
realizada 

Encaminha-
mento do 

processo para 
o Departa-
mento de 
Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

20 
Executar 

Processo de 
Compra 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 
SUBPROCESSO 

Processo 
recebido pelo 
Departament

o de 
Compras 

Execução do 
Processo de 

Compra 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 

21 
Fim do 

processo 
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3.4. Subprocesso Execução do Processo de Compras 

Diagrama do Subprocesso Execução do Processo de Compras 
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Descrição das Atividades do Subprocesso Execução do Processo de Compras 

 

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1 (Modalidade) 

1 Dispensa 
Departamento 

de Compras 
(SPGF) 

SUBPROCESSO 
Modalidade 
de Dispensa 
identificada 

Processo de 
Compra 
realizado 
através da 
Dispensa 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

2 Pregão 
Departamento 

de Compras 
(SPGF) 

SUBPROCESSO 
Modalidade 
de Pregão 

identificada 

Processo de 
Compra 
realizado 
através do 

Pregão 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

3 Inexigibilidade 
Departamento 

de Compras 
(SPGF) 

SUBPROCESSO 

Modalidade 
de Inexigi-

bilidade 
identificada 

Processo de 
Compra rea-
lizado atra-

vés da Inexi-
gibilidade 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 

4 
Registro de 

Preços 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 
SUBPROCESSO 

Modalidade 
de Registro 
de Preços 

identificada 

Estudo sobre 
qual tipo de 
Registro de 

Preços adotar 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1.1. (Modalidade de Registro de Preços) 

5 Gestor 
Departamento 

de Compras 
(SPGF) 

SUBPROCESSO 

Registro de 
Preços como 

Gestor 
identificado 

Processo de 
Compra 
realizado 
através do 
Registro de 

Preços como 
Gestor 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 

6 Adesão 
Departamento 

de Compras 
(SPGF) 

SUBPROCESSO 

Registro de 
Preços por 

Adesão 
identificado 

Processo de 
Compra 
realizado 
através do 
Registro de 
Preços por 

Adesão 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 

7 Carona 
Departamento 

de Compras 
(SPGF) 

SUBPROCESSO 

Registro de 
Preços como 

Carona 
identificado 

Processo de 
Compra 
realizado 
através do 
Registro de 

Preços como 
Carona 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 
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3.4.1. Subprocesso Dispensa 

 

Diagrama do Subprocesso Dispensa 
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Descrição das Atividades do Subprocesso Dispensa 

 

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

1 
Preencher 

relatórios do 
Portal 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Preenchimento dos relatórios 
disponibilizados no Portal de Compras. 

Dados 
relativos à 

demanda de 
compra 

Relatórios do 
Portal de 
Compras 

preenchidos 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1 (Tipo?) - COTEP 

2 
Realizar 

COTEP no 
sistema 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Realização da Cotação Eletrônica de 
Preços (COTEP) no sistema. 

Relatórios do 
Portal de 
Compras 

preenchidos 

COTEP 
realizada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1.1 (Situação) – Fracassada ou Deserta 

3 

Repetir 
COTEP ou 

realizar 
compra direta 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Realização de nova COTEP ou decisão 
pela realização da compra direta. 

COTEP 
fracassada ou 

deserta 

Nova COTEP 
ou compra 

direta 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

4 
Fim do 

processo 
    

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1.1 (Situação) – Sucesso 

5 
Juntar 

documentos 
de habilitação 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Reunião da documentação demandada 
para habilitação da dispensa. 

COTEP bem-
sucedida 

Documentos 
de 

habilitação 
reunidos 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

6 

Encaminhar 
para 

Assessoria 
Jurídica 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Encaminhamento da documentação de 
habilitação reunida para prosseguimento 
do processo pela Assessoria Jurídica. 

Documentos 
de 

habilitação 
reunidos 

Documentos 
de habilita-

ção reunidos 
e encaminha-

dos para a 
Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

7 
Receber 
minutas 

Assessoria 
Jurídica 

Recebimento da documentação pela 
Assessoria Jurídica. 

Documentos 
de habilita-

ção recebidos 
pela Assesso-

ria Jurídica 

Dados de 
habilitação 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

8 
Elaborar 
parecer 

Assessoria 
Jurídica 

Elaboração do parecer jurídico necessário 
para o prosseguimento do processo de 
compras. 

Dados de 
habilitação 

Parecer 
jurídico 

elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2 (Parecer favorável?) – Parecer favorável/com ressalva 

9 
Enviar para o 

Setor de 
Compras 

Assessoria 
Jurídica 

Encaminhamento do parecer jurídico para 
o Setor de Compras. 

Parecer 
jurídico 

elaborado 

Parecer 
jurídico 

encaminhado 
para o Setor 
de Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

10 
Receber 
parecer 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Recebimento do parecer jurídico pelo 
Setor de Compras. 

Parecer jurí-
dico recebido 
pelo Setor de 

Compras 

Dados do 
parecer 
jurídico 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2.1. (Existem ressalvas?) – Sim 

11 Adequar 
Departamento 

de Compras 
(SPGF) 

Adequação das ressalvas apontadas pelo 
parecer jurídico. 

Dados do 
parecer 
jurídico 

Ressalvas 
adequadas 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

12 
Devolver para 
a Ass. Jurídica 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Encaminhamento do processo após 
adequação para avaliação do atendimento 
dos aspectos apontados. 

Ressalvas 
adequadas 

Ressalvas a-
dequadas en-
caminhadas 

para a Asses-
soria Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

13 
Receber 
processo 

Assessoria 
Jurídica 

Recebimento do processo com a 
adequação das ressalvas apontadas para 
nova avaliação. 

Ressalvas a-
dequadas re-
cebidas pela 
Assessoria 

Jurídica 

Dados 
relativos às 
adequações 

das ressalvas 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2.1.1. (Processo ok?) - Não 

14 
Analisar e 

emitir parecer 
Assessoria 

Jurídica 

Caso as adequações não atendam os as-
pectos apontados, a análise implica a emis-
são de um novo parecer jurídico destacan-
do os pontos remanescentes. A partir de 
então, o prosseguimento das atividades se-
gue a sequência iniciada com o Gateway 2. 

Dados 
relativos às 
adequações 

das ressalvas 

Nova análise 
e parecer 
jurídico 

realizados 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 2.1.1 (Processo ok?) - Sim 

15 
Carimbar e 
encaminhar 
para a DPG 

Assessoria 
Jurídica 

Caso as adequações atendam os aspectos 
apontados, o processo é carimbado e 
encaminhado para prosseguimento na 
DPG. 

Dados 
relativos às 
adequações 

das ressalvas 

Processo 
carimbado 

encaminhado 
para a DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

16 
Receber 
processo 

DPG 
Recebimento do processo para 
prosseguimento da Dispensa na DPG. 

Processo 
carimbado 

recebido para 
a DPG 

Dados do 
processo 

disponíveis 
para a DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 3 (COTEP?) - Não 

17 Assinar o Ato DPG Assinatura do Ato. 

Dados do 
processo 

disponíveis 
para a DPG 

Ato assinado 
pela DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

18 
Encaminhar 

autorização ao 
Compras 

DPG 
Encaminhamento da autorização para 
prosseguimento da Dispensa no setor de 
Compras. 

Ato assinado 
pelo DPG 

Autorização 
encaminhada 
para o setor 
de Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 

19 
Receber 

autorização 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Recebimento da autorização para 
prosseguimento da Dispensa no setor de 
Compras. 

Autorização 
recebida pelo 

setor de 
Compras 

Dados 
referentes à 
autorização 
da compra 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

20 
Elaborar 

extrato da 
publicação 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Elaboração do extrato para publicação e 
legitimação dos aspectos de transparência 
concernentes com o processo de Dispensa. 

Dados 
referentes à 
autorização 
da compra 

Extrato da 
publicação 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

21 
Encaminhar 

extrato ao 
Gabinete 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Encaminhamento do extrato da publicação 
para análise do Gabinete. 

Extrato da 
publicação 
elaborado 

Extrato da 
publicação 

encaminhado 
para o 

Gabinete 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

22 
Receber 
extrato 

Gabinete 
Recebimento do extrato de publicação 
para análise de sua conformidade. 

Extrato da 
publicação 

recebido pelo 
Gabinete 

Dados do 
extrato de 
publicação 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

23 
Publicar 
extrato 

Gabinete 
Publicação do extrato relativo ao processo 
de Dispensa. 

Dados do 
extrato de 
publicação 

Extrato 
publicado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 4 (Há contrato?) – Não 

24 
Emitir ordem 

de 
fornecimento 

Gabinete 
Emissão de ordem de fornecimento, no 
caso da não existência de um contrato. 

Extrato 
publicado 

Ordem de 
fornecimento 

emitida 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 

25 
Fim do 

processo 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 4 (Há contrato?) - Sim 

26 
Enviar 

contrato para 
assinatura 

Gabinete 
Envio do contrato para assinatura do 
contratante. 

Extrato 
publicado 

Contrato 
enviado para 
assinatura do 
contratante 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

27 
Aguardar 

assinatura do 
contrato 

Gabinete 
O Gabinete aguarda o recebimento do 
contrato pelo contratante, sua assinatura e 
sua devolução à DPG. 

Contrato 
enviado para 
assinatura do 
contratante 

Assinatura 
de contrato 
pendente 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

28 
Receber 
contrato 

Contratante O contratante recebe o contrato da DPMG. 
Contrato sem 

assinatura 
protocolado 

Contrato sem 
assinatura 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

29 
Assinar 

Contrato 
Contratante O contratante assina o contrato. 

Contrato sem 
assinatura 

Contrato 
assinado pelo 

contratante 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

30 
Encaminhar o 

DPG 
Contratante O contratante envia para a DPMG. 

Contrato 
assinado pelo 

contratante 

Contrato 
enviado para 

DPMG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade ‘Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

31 
Receber 
contrato 

Gabinete 
Recebimento do contrato assinado pelo 
contratante. 

Contrato 
enviado para 

DPMG 

Contrato 
assinado pelo 

contratante 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

32 
Encaminhar à 
Ass. Jurídica 

Gabinete 
Encaminhamento do contrato assinado 
pelo contratante para a Assessoria 
Jurídica. 

Contrato 
assinado pelo 

contratante 
recebido 

Contrato 
assinado pelo 

contratante 
encaminhado 
à Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

33 
Receber 
contrato 

Assessoria 
Jurídica 

Recebimento do contrato assinado pelo 
contratante. 

Contrato 
assinado pelo 

contratante 
recebido 

Dados 
relativos ao 

contrato 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

34 
Chancelar 
contrato 

Assessoria 
Jurídica 

Chancela do contrato referente à compra 
em questão. 

Dados 
relativos ao 

contrato 

Contrato 
chancelado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

35 
Encaminhar à 

DPG 
Assessoria 

Jurídica 
Encaminhamento do contrato à Defensoria 
Pública Geral. 

Contrato 
chancelado 

Contrato 
encaminhado 
à Defensoria 
Pública Geral 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

36 
Assinar 
contrato 

DPG 
Assinatura do contrato pela Defensoria 
Pública Geral. 

Contrato 
recebido pela 

Defensoria 
Pública Geral 

Contrato 
assinado pela 

Defensoria 
Pública Geral 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

37 
Reencaminhar 

ao Compras 
DPG 

Reencaminhamento do contrato para o 
setor de Compras. 

Contrato 
assinado pela 

Defensoria 
Pública Geral 

Contrato 
reencaminha

do para o 
setor de 

Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

38 

Elaborar 
extrato de 

publicação do 
contrato 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Elaboração do extrato para publicação e 
legitimação dos aspectos de transparência 
concernentes com o processo de Dispensa. 

Contrato 
recebido pelo 

setor de 
Compras 

Extrato de 
publicação 
do contrato 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

39 
Encaminhar ao 

Gabinete 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Encaminhamento do extrato elaborado 
para análise do Gabinete. 

Extrato de 
publicação 
do contrato 
elaborado 

Extrato de 
publicação 
do contrato 

encaminhado 
ao Gabinete 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

40 
Receber 
extrato 

Gabinete 
Recebimento do extrato de publicação do 
contrato para análise de sua 
conformidade. 

Extrato de 
publicação 
do contrato 

recebido pelo 
Gabinete 

Dados do 
extrato de 
publicação 
do contrato 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

41 
Publicar 
extrato 

Gabinete Publicação do extrato relativo ao contrato. 

Dados do 
extrato de 
publicação 
do contrato 

Extrato do 
contrato 

publicado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

42 
Fim do 

processo 
    

 

Gateway 3 (COTEP?) - Sim 

43 
Assinar 

dispensa de 
contrato 

DPG Assinatura da dispensa de contrato. 

Dados do 
processo 

disponíveis 
para a DPG 

Dispensa de 
contrato 
assinada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

44 
Homologar 

COTEP 
DPG 

Homologação da Cotação Eletrônica de 
Preços. A partir de então, o 
prosseguimento das atividades segue a 
sequência com o Gateway 4. 

Dispensa de 
contrato 
assinada 

COTEP 
homologada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2.1 (Existem ressalvas?) – Não 

45 
Imprimir e dar 

ciência do 
parecer 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Caso o parecer jurídico não aponte 
ressalvas para o processo, tal parecer é 
impresso e é dada a ciência em relação a ele. 

Dados do 
parecer 
jurídico 

Parecer 
impresso e 
ciência em 

relação a ele 
dada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 

46 
Devolver para 
a Ass. Jurídica 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

A partir desse ponto, retorna-se à atividade 
exposta na linha 12 desta tabela de 
descrição do subprocesso de Dispensa. 

Parecer 
impresso e 
ciência em 

relação a ele 
dada 

Parecer 
devolvido 

para a 
Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 2 (Parecer favorável?) – Parecer não favorável 

47 
Encaminhar 

para análise do 
DPG 

Assessoria 
Jurídica 

Caso o parecer jurídico não seja favorável 
ao prosseguimento da Dispensa, ele é 
encaminhado para análise do(a) DPG. 

Parecer 
jurídico 

elaborado 

Parecer 
jurídico 

encaminhado 
para o(a) 

DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2.2. (Conformidade com o parecer?) – Sim 

48 
Extinguir 
processo 

DPG 
Caso o(a) DPG concorde com o parecer 
jurídico não favorável, o processo de 
Dispensa é extinguido. 

Parecer 
jurídico 
recebido 

Processo 
extinguido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

49 
Fim do 

processo 
     

Gateway 2.2 (Conformidade com o parecer?) – Não 

50 
Verificar 

alternativas 
DPG 

Caso o(a) DPG não concorde com o 
parecer jurídico não favorável, há a 
verificação das alternativas para 
conformidade dos aspectos jurídicos. 

Parecer 
jurídico 
recebido 

Alternativas 
para a revi-
são do pare-
cer não favo-

rável 
levantadas 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 2.2.1. (Viável?) – Sim 

51 
Encaminhar 
para a Ass. 

Jurídica 
DPG 

Caso sejam encontradas alternativas para 
a revisão do parecer não favorável, o 
processo é encaminhado para a Assessoria 
Jurídica para elaboração de novo parecer. 

Alternativas 
identificadas 
para a revi-
são do pare-

cer não 
favorável 

Processo 
encaminhado 

para a 
Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

52 
Elaborar 
parecer 

Assessoria 
Jurídica 

A partir desse ponto, retorna-se à 
atividade exposta na linha 8 desta tabela 
de descrição do subprocesso de Dispensa. 

Processo 
recebido pela 

Assessoria 
Jurídica 

Novo parecer 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2.2.1 (Viável?) – Não 

53 
Extinguir 
processo 

DPG 
Caso não sejam encontradas alternativas 
para a revisão do parecer não favorável, o 
processo é extinguido. 

Alternativas 
não identifi-
cadas para a 
revisão do 

parecer não 
favorável 

Processo 
extinguido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

54 
Fim do 

processo 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1 (Tipo?) – Outras dispensas 

55 
Elaborar 
minutas 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Caso o tipo de Dispensa não seja a COTEP, 
são elaboradas três minutas para 
prosseguimento do processo 
(edital/contrato, autorização de realização 
do pregão e dispensa de instrumento 
contratual – se não há contratos). 

Relatórios do 
Portal de 
Compras 

preenchidos 

Minutas 
elaboradas 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 

56 

Encaminhar 
para a 

Assessoria 
Jurídica 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

A partir desse ponto, retorna-se à 
atividade exposta na linha 6 desta tabela 
de descrição do subprocesso de Dispensa. 

Minutas 
elaboradas 

Minutas en-
caminhadas 

para a 
Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 
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3.4.2. Subprocesso Pregão 

Diagrama do Subprocesso Pregão 
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Descrição das Atividades do Subprocesso Pregão 

 

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

1 
Preencher 

relatórios do 
Portal 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Preenchimento dos relatórios 
disponibilizados no Portal de Compras. 

Dados 
relativos à 

demanda de 
compra 

Relatórios do 
Portal de 
Compras 

preenchidos 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

2 
Elaborar 
minutas 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Elaboração de três minutas para 
prosseguimento do processo 
(edital/contrato, autorização de realização 
do pregão e dispensa de instrumento 
contratual – se não há contratos). 

Relatórios do 
Portal de 
Compras 

preenchidos 

Minutas 
elaboradas 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

3 

Encaminhar 
para a 

Assessoria 
Jurídica 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Encaminhamento das minutas para 
prosseguimento do processo pela 
Assessoria Jurídica. 

Minutas 
elaboradas 

Minutas en-
caminhadas 

para a Asses-
soria Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

4 
Receber 
minutas 

Assessoria 
Jurídica 

Recebimento das minutas pela Assessoria 
Jurídica. 

Minutas 
recebidas 

pela 
Assessoria 

Jurídica 

Dados das 
minutas 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

5 
Elaborar 
parecer 

Assessoria 
Jurídica 

Elaboração do parecer jurídico necessário 
para o prosseguimento do processo de 
compras. 

Dados das 
minutas 

Parecer 
jurídico 

elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1 (Aprovado?) – Parecer favorável/com ressalva 

6 
Enviar para o 

Setor de 
Compras 

Assessoria 
Jurídica 

Encaminhamento do parecer jurídico para 
o Setor de Compras. 

Parecer 
jurídico 

elaborado 

Parecer 
jurídico 

encaminhado 
para o Setor 
de Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

7 
Receber 
parecer 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Recebimento do parecer jurídico pelo 
Setor de Compras. 

Parecer 
jurídico 

recebido pelo 
Setor de 
Compras 

Dados do 
parecer 
jurídico 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1.1. (Existem ressalvas?) – Sim 

8 Adequar 
Departamento 

de Compras 
(SPGF) 

Adequação das ressalvas apontadas pelo 
parecer jurídico. 

Dados do 
parecer 
jurídico 

Ressalvas 
adequadas 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

9 
Devolver para 
a Ass. Jurídica 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Encaminhamento do processo após 
adequação para avaliação do atendimento 
dos aspectos apontados. 

Ressalvas 
adequadas 

Ressalvas a-
dequadas en-
caminhadas 

para a Asses-
soria Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

10 
Receber 
processo 

Assessoria 
Jurídica 

Recebimento do processo com a 
adequação das ressalvas apontadas para 
nova avaliação. 

Ressalvas a-
dequadas re-
cebidas pela 
Assessoria 

Jurídica 

Dados 
relativos às 
adequações 

das ressalvas 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 2 (Processo ok?) – Não 

11 
Enviar para o 

Setor de 
Compras 

Assessoria 
Jurídica 

Caso as adequações não atendam os as-
pectos apontados, a análise implica no re-
encaminhamento do parecer para verifi-
cação. A partir desse ponto, retorna-se à 
atividade exposta na linha 6 desta tabela 
de descrição do subprocesso de Pregão. 

Dados 
relativos às 
adequações 

das ressalvas 

Parecer 
jurídico 

reencaminha
do ao setor 

de Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2 (Processo ok?) – Sim 

12 
Carimbar e 
encaminhar 
para a DPG 

Assessoria 
Jurídica 

Caso as adequações atendam os aspectos 
apontados, o processo é carimbado e 
encaminhado para prosseguimento na 
DPG. 

Dados 
relativos às 
adequações 

das ressalvas 

Processo 
carimbado 

encaminhado 
para a DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

13 
Receber 
processo 

DPG 
Recebimento do processo para 
prosseguimento do Pregão na DPG. 

Processo 
carimbado 

recebido para 
a DPG 

Dados do 
processo 

disponíveis 
para a DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

14 Autorizar DPG 
Autorização para o prosseguimento do 
Pregão. 

Dados do 
processo 

disponíveis 
para a DPG 

Processo 
autorizado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

15 
Encaminhar a 
autorização ao 

Compras 
DPG 

Encaminhamento da autorização para 
prosseguimento do Pregão no setor de 
Compras. 

Processo 
autorizado 

Autorização 
encaminhada 
para o setor 
de Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 



 

 

46       
 

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

16 
Receber 

autorização 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Recebimento da autorização para 
prosseguimento do Pregão no setor de 
Compras. 

Autorização 
recebida pelo 

setor de 
Compras 

Dados 
referentes à 
autorização 
da compra 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

17 
Elaborar 

extrato de 
publicação 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Elaboração do extrato para publicação e 
legitimação dos aspectos de transparência 
concernentes com o processo de Pregão. 

Dados 
referentes à 
autorização 
da compra 

Extrato da 
publicação 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

18 

Encaminhar 
extrato à 

Secretaria do 
Gabinete 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Encaminhamento do extrato da publicação 
para análise do Gabinete. 

Extrato da 
publicação 
elaborado 

Extrato da 
publicação 

encaminhado 
para o 

Gabinete 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

19 
Receber 
extrato 

Gabinete 
Recebimento do extrato de publicação 
para análise de sua conformidade.  

Extrato da 
publicação 

recebido pelo 
Gabinete 

Dados do 
extrato de 
publicação 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

20 Publicar Gabinete 
Publicação do extrato relativo ao processo 
do Pregão. 

Dados do 
extrato de 
publicação 

Extrato 
publicado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

21 
Informar 

publicação 
Gabinete 

A publicação do extrato é informada ao 
setor de Compras. 

Extrato 
publicado 

Setor de 
Compras 

informado 
sobre a 

publicação 
do extrato 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

22 
Iniciar Fase 

Externa 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

São iniciados os procedimentos para 
realização da Fase Externa do Pregão. 

Setor de 
Compras 

informado 
sobre a 

publicação 
do extrato 

Procedimen-
tos para 

realização da 
Fase Externa 

do Pregão 
iniciados 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

23 
Fase Externa 

Pregão 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 
SUBPROCESSO 

Procedimen-
tos para 

realização da 
Fase Externa 

do Pregão 
iniciados 

Fase Externa 
do Pregão 
realizada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

24 
Fim do 

processo 
    

 

Gateway 1.1. (Existem ressalvas?) – Não 

25 
Imprimir e dar 

ciência do 
parecer 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Caso o parecer jurídico não aponte 
ressalvas para o processo, tal parecer é 
impresso e é dada a ciência em relação a 
ele. 

Dados do 
parecer 
jurídico 

Parecer 
impresso e 
ciência em 

relação a ele 
dada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

26 
Devolver para 
a Ass. Jurídica 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O prosseguimento das atividades segue a 
sequência a partir da atividade exposta na 
linha 9 desta tabela de descrição do 
subprocesso de Pregão. 

Parecer 
impresso e 
ciência em 

relação a ele 
dada 

Parecer 
devolvido 

para a 
Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1 (Aprovado?) – Parecer não favorável 

27 
Encaminhar 

para análise do 
DPG 

DPG 
Caso o parecer jurídico não seja favorável 
ao prosseguimento do Pregão, ele é 
encaminhado para análise à DPG. 

Parecer 
jurídico 

elaborado 

Parecer 
jurídico 

encaminhado 
para à DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1.2. (Conformidade com o parecer?) - Sim 

28 
Extinguir 
processo 

DPG 
Caso a DPG concorde com o parecer 
jurídico não favorável, o Pregão é 
extinguido. 

Parecer 
jurídico 
recebido 

Processo 
extinguido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

29 
Fim do 

processo 
    

 

Gateway 1.2 (Conformidade com o parecer?) - Não 

30 
Verificar 

alternativas 
DPG 

Caso o(a) DPG não concorde com o 
parecer jurídico não favorável, há a 
verificação das alternativas para 
conformidade dos aspectos jurídicos. 

Parecer 
jurídico 
recebido 

Alternativas 
para a 

revisão do 
parecer não 

favorável 
levantadas 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1.2.1 (Viável) – Sim 

31 
Encaminhar 
para a Ass. 

Jurídica 
DPG 

Caso sejam encontradas alternativas para 
a revisão do parecer não favorável, o 
processo é encaminhado para a Assessoria 
Jurídica para elaboração de novo parecer.  

Alternativas 
identificadas 

para a 
revisão do 

parecer não 
favorável 

Processo 
encaminhado 

para a 
Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

32 
Elaborar 
parecer 

Assessoria 
Jurídica 

O prosseguimento das atividades segue a 
sequência a partir da atividade exposta na 
linha 5 desta tabela de descrição do 
subprocesso de Pregão. 

Processo 
recebido pela 

Assessoria 
Jurídica 

Novo parecer 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1.2.1 (Viável) – Não 

33 
Extinguir 
processo 

DPG 
Caso não sejam encontradas alternativas 
para a revisão do parecer não favorável, o 
processo é extinguido. 

Alternativas 
não 

identificadas 
para a 

revisão do 
parecer não 

favorável 

Processo 
extinguido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

34 
Fim do 

processo 
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3.4.2.1. Subprocesso Fase Externa Pregão 

 

Diagrama do Fase Externa Pregão 
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Descrição das Atividades do Subprocesso Fase Externa Pregão 

 

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

1 
Receber recibo 
de retirada de 

edital 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras recebe o 
recibo de retirada de edital quando 
solicitado pelos interessados na licitação. 

Licitante 
entregando 

recibo 

Recibo 
entregue 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

2 

Responder 
impugnações 

quando 
houver 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras responderá 
aos pedidos de impugnação dos licitantes 
e o processo só continuará caso a 
impugnação não seja acolhida. 

Licitante 
impugnando 

edital 

Contraposiçã
o da DPMG e 
manutenção 
ou alteração 

do edital 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

3 
Realizar sessão 

do pregão 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

É realizada a sessão do pregão físico ou 
eletrônico.  

Edital 
consolidado 

Pregão 
realizado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1 (Possibilidades do processo) – Recurso  

4 
Admitir 
recurso 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Caso algum licitante deseje entrar com 
recurso contra o processo, cabe ao 
Departamento de Compras dar 
prosseguimento ao trâmite para que o 
recurso seja admitido. 

Licitante em-
tra com pedi-
do de recurso 

contra a 
licitação 

Recurso 
admitido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

5 
Elaborar 
parecer 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras elabora seu 
parecer quanto à validade do recurso 
instaurado contra o processo. 

Necessidade 
da elabora-
ção de pare-
cer do recur-
so admitido 

Parecer 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1 (Possibilidades do processo) – Adjudicação 

6 
Adjudicar 

objeto 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Caso não haja levantamento de recurso 
contra a licitação, o Departamento de 
Compras irá conceder (adjudicar) o objeto 
ao licitante vencedor.  

Objeto não 
adjudicado 

Objeto 
adjudicado 
ao licitante 
vencedor 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1 (Possibilidades do processo) – Licitação deserta 

7 
Caracterizar 

pregão 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Caso não tenha havido licitantes 
interessados ou que a meta mínima da 
licitação não tenha sido atingida, o 
Departamento de Compras irá caracterizar 
o pregão como deserto ou fracassado. 

Realização de 
pregão sem 
licitantes ou 

sem proposta 
minimamen-
te adequada 

Caracteriza-
ção de 
pregão 

deserto ou 
fracassado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

8 
Encaminhar ao 

Defensoria 
Pública Geral 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Independente do desenrolar do processo, 
o Departamento de Compras deve 
encaminhar a situação à DPG, que irá 
tomar ciência e providenciar o andamento 
do processo. 

Fim das atri-
buições do 

Departamen-
to de 

Compras 

Envio da 
situação à 

DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

9 
Receber 
processo 

 
DPG 

A DPG recebe o processo encaminhado 
pelo Departamento de Compras. 

DPG não 
informado  

DPG 
informado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 2 (O processo contém recurso?) – Sim 

10 Tomar ciência DPG 
A DPG se inteira das condições do 
processo de recurso.  

DPG sem 
ciência das 

condições do 
processo 

DPG ciente 
das 

condições do 
processo 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

11 
Encaminhar à 

Assessoria 
Jurídica 

DPG 
A DPG irá encaminhar o recurso à 
Assessoria Jurídica para elaboração de 
parecer. 

Fim 
temporário 

das 
atribuições 

da DPG 

Envio do 
recurso à 
análise 
jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

12 
Receber 

documentos 
Assessoria 

Jurídica 

A Assessoria Jurídica recebe os 
documentos enviados pela DPG para 
ciência sobre o recurso admitido.  

Assessoria 
Jurídica sem 
ciência das 

condições do 
processo 

Assessoria 
ciente das 

condições do 
processo 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

13 
Elaborar 
parecer 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica elabora seu parecer 
sobre a aceitação ou não do processo de 
recurso instaurado.  

Parecer 
jurídico não 
elaborado 

Parecer 
jurídico 

elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

14 
Encaminhar à 

DPG 
Assessoria 

Jurídica 
A Assessoria Jurídica encaminha seu 
parecer à DPG.  

Fim das 
atribuições 

da Assessoria 
Jurídica 

Parecer 
encaminhado 
à DPG para 
continuação 
do processo 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

15 
Receber 
parecer 

DPG 
A DPG recebe o parecer jurídico para 
ciência e análise. 

Parecer não 
analisado 
pela DPG 

Parecer 
analisado 
pela DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

16 
Decidir sobre 

admissão 
DPG 

Após a análise do parecer, a DPG decide 
sobre a admissão final ou não do pedido 
de recurso.  

Parecer 
analisado 
pela DPG 

Tomada de 
decisão sobre 

a admissão 
do recurso 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2.1 (Recurso admitido?) – Sim 

17 
Finalizar 
processo 

DPG 
Se, após a análise do parecer, a DPG 
considerar válido o pedido de recurso, este 
será admitido e o processo extinto. 

Processo em 
andamento 

Processo 
finalizado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2.1 (Recurso admitido?) – Não 

18 
Prosseguir 

com o 
processo 

DPG 

Se, após a análise do parecer, a DPG 
considerar inválido o pedido de recurso, 
este não será admitido e o processo 
continuará. 

Análise do 
recurso em 
andamento  

Decisão de 
recurso 

inválido e 
prosseguime

nto do 
processo 
licitatório 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 2 (O processo contém recurso?) – Não 

19 
Homologar o 

pregão 
DPG 

Caso o processo não contenha recurso ou o 
recurso não tenha sido admitido, a DPG 
irá homologar o pregão. 

Pregão não 
homologado 

Pregão 
homologado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 3 (Existência de contrato?) – Não 

20 

Reencaminhar 
ao 

Departamento 
de Compras 

DPG 

Caso inexista ou não seja necessário 
contrato, a DPG encaminha a 
homologação do pregão ao Departamento 
de Compras para prosseguimento e 
finalização do processo. 

Fim das 
atribuições 

da DPG 

Processo 
encaminhado 

ao 
Departament

o de 
Compras 

para 
finalização 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

21 
Elaborar 
Termo de 
Conclusão 

DPG 

Após o recebimento da homologação do 
pregão no caso de inexistência de contrato, 
o Departamento de Compras elabora o 
Termo de Conclusão e finaliza o processo.  

Processo em 
andamento 
com Termo 

de conclusão 
não 

elaborado 

Termo de 
conclusão 

elaborado e 
processo 

finalizado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

22 
Finalizar 
processo 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 3 (Existência de contrato?) – Sim 

23 
Encaminhar ao 

contratado 
DPG 

Caso haja necessidade de contrato entre as 
partes, a DPG irá encaminhar o 
documento ao contratado e aguardar sua 
assinatura. 

Contrato não 
enviado ao 
contratado 

Contrato 
enviado ao 
contratado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

24 
Receber 
contrato 

Contratado 
O contratado recebe o contrato para 
conhecimento dos termos e assinatura.  

Contratado 
ainda sem 

receber 
contrato e 

sem ciência 
dos termos 

Contratado 
ciente dos 

termos e com 
contrato em 

mãos 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

25 
Assinar 
contrato 

Contratado O contratado assina o contrato. 
Contrato não 

assinado 
Contrato 
assinado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

26 
Reencaminhar 

à DPG 
Contratado 

Após a concordância com as cláusulas o 
contratado reencaminha o contrato 
assinado à DPG. 

Fim das 
atribuições 
do contrato 

Contrato 
enviado à 
DPG com 
assinatura 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

27 
Receber 
contrato 
assinado 

DPG  
A DPG recebe o contrato assinado pelo 
contratante. 

Contrato não 
recebido 

Contrato 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

28 
Encaminhar à 

Assessoria 
Jurídica 

DPG 
A DPG encaminha o contrato assinado à 
Assessoria Jurídica. 

Fim 
temporário 

das 
atribuições 

da DPG 

Processo 
encaminhado 
à Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

29 
Receber 
contrato 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica recebe o contrato 
assinado pelo contratante. 

Contrato não 
recebido 

Contrato 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

30 
Chancelar 
contrato 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica chancela o contrato, 
referendando-o para assinatura da DPG. 

Contrato não 
chancelado 

Contrato 
chancelado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

31 
Encaminhar à 

DPG 
Assessoria 

Jurídica 
A Assessoria Jurídica encaminha o 
contrato assinado e chancelado à DPG. 

Fim das 
atribuições 

da Assessoria 
Jurídica 

Contrato 
encaminhado 

à DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

32 
Receber 
contrato 

DPG 
A DPG recebe o contrato chancelado pela 
Assessoria Jurídica. 

Contrato não 
recebido 

Contrato 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

33 
Assinar 
contrato 

DPG A DPG assina o contrato.  

Contrato não 
assinado por 

ambas as 
partes 

Contrato 
assinado por 

ambas as 
partes 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

34 
Encaminhar ao 
Departamento 

de Compras 
DPG 

A DPG encaminha o contrato assinado por 
ambas as partes ao Departamento de 
Compras.  

Fim das 
atribuições 

da DPG 

Contrato en-
caminhado 
ao Departa-

mento de 
Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

35 
Receber 
contrato 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras recebe o 
contrato chancelado e assinado por ambas 
as partes.  

Contrato não 
recebido 

Contrato 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

36 
Elaborar 

extrato do 
contrato 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras elabora o 
extrato da publicação do contrato.  

Extrato de 
publicação 

não 
elaborado 

Extrato de 
publicação 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

37 
Encaminhar ao 

Gabinete 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras encaminha o 
extrato ao Gabinete. 

Fim das atri-
buições do 

Departamen-
to de 

Compras 

Extrato 
encaminhado 
ao Gabinete 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

38 
Receber 
extrato 

Gabinete 
O Gabinete recebe o extrato de publicação 
encaminhado pelo Departamento de 
Compras. 

Extrato não 
recebido  

Extrato 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

39 Publicar Gabinete O Gabinete publica o extrato.  
Extrato não 
publicado 

Extrato pu-
blicado e fi-
nalização do 
processo de 
fase externa 
do pregão 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

40 
Fim do 

processo 
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3.4.3. Subprocesso Inexigibilidade 

 

Diagrama do Subprocesso Inexigibilidade 
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Descrição das Atividades do Subprocesso Inexigibilidade 

 

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

1 
Preencher 

relatórios no 
Portal 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras preenche os 
relatórios necessários no Portal de 
compras do Estado de Minas Gerais. 

Relatórios 
não 

preenchidos 

Relatórios 
preenchidos 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

2 
Elaborar 
minutas 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras elabora o 
edital, o contrato, a autorização de 
realização do pregão e a dispensa de 
instrumento contratual caso não haja 
contrato. 

Minutas 
inexistentes 

Minutas 
elaboradas 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

3 

Encaminhar 
para 

Assessoria 
Jurídica 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras encaminha a 
documentação à Assessoria Jurídica.  

Fim tempo-
rário das atri-

buições do 
Departamen-

to de 
Compras 

Minutas 
enviadas à 
assessoria 

jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

4 
Receber 
minutas 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica recebe os 
documentos enviados pelo Departamento 
de Compras para elaboração do parecer 
jurídico.  

Assessoria 
Jurídica sem 

ciência do 
processo 

Assessoria 
ciente das 

condições do 
processo 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

5 
Elaborar 
parecer 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica elabora seu parecer 
sobre as condições adequadas ou não das 
minutas. 

Parecer 
jurídico não 
elaborado 

Parecer 
jurídico 

elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1 (Favorável?) – Parecer favorável/com ressalva 

6 
Enviar para o 
Departamento 
de Compras 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica envia o parecer ao 
Departamento de Compras. 

Fim tempo-
rário das 

atribuições 
da Assessoria 

Jurídica 

Parecer envi-
ado ao De-
partamento 
de Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

7 
Receber 
parecer 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras recebe o 
parecer jurídico quanto às minutas 
elaboradas. 

Necessidade 
do parecer 

para 
continuação 
do processo 

Parecer 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1.1 (Existem ressalvas no parecer?) – Não 

8 
Imprimir e dar 

ciência do 
parecer 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras imprime o 
parecer, caso tenha sido enviado 
eletronicamente, e dá sua ciência.  

Parecer ele-
trônico sem 
conhecimen-
to do Depar-
tamento de 
Compras 

Parecer 
ciente e 

impresso 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1.1 (Existem ressalvas no parecer?) – Sim 

9 Adequar 
Departamento 

de Compras 
(SPGF) 

Caso haja ressalvas, o Departamento de 
Compras deve adequar o parecer para 
satisfazer as ressalvas determinadas pela 
Assessoria Jurídica. 

Parecer com 
ressalva 

Parecer 
adequado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

10 
Devolver para 

assessoria 
jurídica 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras encaminha a 
documentação do processo à Assessoria 
Jurídica.  

Fim tempo-
rário das a-

tribuições do 
Departamen-

to de 
Compras 

Processo 
enviado à 
assessoria 

jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

11 
Receber 
processo 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria recebe o processo adequado 
pelo Departamento de Compras. 

Processo 
enviado 

Processo 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1.1.1 (Processo ok?) – Sim 

12 
Carimbar e 
encaminhar 
para A DPG 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica carimba e 
encaminha seu aval à DPG para 
continuação do processo. 

Fim 
temporário 

das 
atribuições 

da assessoria 
jurídica 

Processo 
aprovado, 

carimbado e 
enviado à 

DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

13 
Receber 
processo 

DPG 
A DPG recebe o processo para ciência e 
assinatura.  

DPG sem 
ciência dos 
termos do 
processo e 

sem recebê-lo 

DPG recebe o 
processo 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

14 Assinar o Ato DPG 
A DPG assina o Ato de Inexigibilidade de 
licitação.  

Processo sem 
assinatura 

Processo 
assinado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

15 

Encaminhar 
autorização ao 
Departamento 
de Compras 

DPG 
A DPG encaminha o ato assinado e 
autorizado ao Departamento de Compras 
para prosseguimento do processo.  

Fim das 
atribuições 
temporárias 

da DPG 

Autorização 
enviada ao 

Departamen-
to de 

Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

16 
Receber 

autorização 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras recebe a 
autorização da DPG. 

Aguardo de 
autorização 
para prosse-
guimento do 

processo 

Autorização 
recebida 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

17 
Elaborar 

extrato da 
publicação 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras elabora o 
extrato de publicação. 

Extrato não 
elaborado 

Extrato 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

18 
Encaminhar 
extrato ao 
Gabinete 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras encaminha o 
extrato elaborado ao Gabinete para 
publicação.  

Fim tempo-
rário das atri-

buições do 
Departamen-

to de 
Compras 

Extrato 
enviado ao 
Gabinete 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

19 
Receber 
extrato 

Gabinete O Gabinete recebe o extrato de publicação. 
Gabinete sem 

posse do 
extrato 

Extrato 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

20 
Publicar 
extrato 

Gabinete O Gabinete publica o extrato. 
Extrato não 
publicado 

Extrato 
publicado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2 (Há contrato?) – Não 

21 
Emitir a ordem 

de 
fornecimento 

Gabinete 
Se não há previsão de contrato, o Gabinete 
já emite a ordem de fornecimento logo 
após a publicação do extrato. 

Processo em 
andamento 

Ordem de 
fornecimento 

emitida e 
processo 

finalizado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

22 
Fim do 

Processo 
     

Gateway 2 (Há contrato?) – Sim 

23 
Enviar 

contrato para 
assinatura 

Gabinete 

Caso haja necessidade de contrato entre as 
partes, o Gabinete irá encaminhar o 
documento ao contratado e aguardar sua 
assinatura. 

Análise do 
recurso em 
andamento 

Decisão de 
recurso in-

válido e pros-
seguimento 
do processo 

licitatório 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

24 
Receber 
contrato 

Contratado 
O contratado recebe o contrato para 
conhecimento dos termos e assinatura.  

Contratado 
ainda sem 

receber 
contrato e 

sem ciência 
dos termos 

Contratado 
ciente dos 

termos e com 
contrato em 

mãos 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

25 
Assinar 
contrato 

Contratado O contratado assina o contrato. 
Contrato não 

assinado 
Contrato 
assinado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

26 
Reencaminhar 

à DPG 
Contratado 

Após a concordância com as cláusulas, o 
contratado reencaminha o contrato 
assinado à DPG. 

Fim das 
atribuições 
do contrato 

Contrato 
enviado à 
DPG com 
assinatura 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

27 
Receber 
contrato 
assinado 

DPG 
A DPG recebe o contrato assinado pelo 
contratante. 

Contrato não 
recebido 

Contrato 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

28 
Encaminhar à 

Assessoria 
Jurídica 

DPG 
A DPG encaminha o contrato assinado à 
Assessoria Jurídica. 

Fim 
temporário 

das 
atribuições 

da DPG 

Processo 
encaminhado 
à Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

29 
Receber 
contrato 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica recebe o contrato 
assinado pelo contratante. 

Contrato não 
recebido 

Contrato 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

30 
Chancelar 
contrato 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica chancela o contrato, 
referendando-o para assinatura da DPG. 

Contrato não 
chancelado 

Contrato 
chancelado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

31 
Encaminhar à 

DPG 
Assessoria 

Jurídica 
A Assessoria Jurídica encaminha o 
contrato assinado e chancelado à DPG. 

Fim das 
atribuições 

da Assessoria 
Jurídica 

Contrato 
encaminhado 

à DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

32 
Assinar 
contrato 

DPG A DPG assina o contrato.  

Contrato não 
assinado por 

ambas as 
partes 

Contrato 
assinado por 

ambas as 
partes 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

33 
Reencaminhar 

ao compras 
DPG 

A DPG encaminha o contrato assinado por 
ambas as partes ao Departamento de 
Compras.  

Fim das 
atribuições 

da DPG 

Contrato 
encaminhado 
ao Departa-

mento de 
Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

34 
Elaborar 

extrato do 
contrato 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras elabora o 
extrato da publicação do contrato.  

Extrato de 
publicação 

não 
elaborado 

Extrato de 
publicação 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

35 
Encaminhar ao 

Gabinete 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras encaminha o 
extrato ao Gabinete. 

Fim das atri-
buições do 

Departamen-
to de 

Compras 

Extrato 
encaminhado 
ao Gabinete 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

36 
Receber 
extrato 

Gabinete 
O Gabinete recebe o extrato de publicação 
encaminhado pelo Departamento de 
Compras. 

Extrato não 
recebido  

Extrato 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

37 Publicar Gabinete O Gabinete publica o extrato. 
Extrato não 
publicado 

Extrato publ-
icado e finali-
zação do pro-
cesso de ine-
xigibilidade 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

38 
Fim do 

Processo 
    

 

Gateway 1.1.1 (Processo ok?) – Não 

39 
Analisar e 

emitir parecer 
Assessoria 

Jurídica 

A Assessoria Jurídica elabora novo parecer 
a partir de considerações e adequações 
feitas pelo Departamento de Compras. A 
partir desta tarefa, o processo retorna ao 
Gateway 1 (Favorável?). 

Processo a-
dequado ou 
com o “cien-
te” do Depar-

tamento de 
Compras 

Parecer 
jurídico 

elaborado. 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1 (Favorável?) – Parecer não favorável 

40 
Encaminhar 

para análise da 
DPG 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica encaminha o parecer 
para análise da DPG. 

Fim tempo-
rário das a-

tribuições da 
Assessoria 

Jurídica 

Parecer 
enviado à 

DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1.2 (Conformidade com o parecer?) – Não 

41 
Verificar 

alternativas 
DPG 

Caso a Defensoria Pública Geral não 
concorde com o parecer jurídico, ela pode 
verificar alternativas para satisfazer a 
Assessoria e dar prosseguimento ao 
processo. 

Análise do 
parecer pela 

DPG 

Tomada de 
decisão sobre 

a não 
conformidad

e com o 
parecer 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1.2.1 (As alternativas são viáveis?) – Sim 

42 

Encaminhar 
para a 

Assessoria 
Jurídica 

DPG 

Se forem verificadas alternativas viáveis 
para manutenção do processo a partir de 
um parecer favorável, a DPG reencaminha 
a documentação do processo para análise 
jurídica.  

Fim 
temporário 

das 
atribuições 

da DPG 

Documenta-
ção encami-

nhada à 
Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

43 
Receber 
parecer 

DPG 

O Departamento de Compras recebe o pa-
recer jurídico quanto às minutas elabora-
das. O prosseguimento das atividades se-
gue a sequência a partir da atividade ex-
posta na linha 5 desta tabela de descrição 
do subprocesso de Inexigibilidade. 

Necessidade 
do parecer 

para 
continuação 
do processo 

Parecer 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1.2.1 (As alternativas são viáveis?) – Não 

44 
Extinção do 

processo 
DPG 

Se não há alternativas viáveis para a 
manutenção do processo, a DPG irá 
extingui-lo e, se interessante, providenciar 
outra documentação para abertura de 
nova licitação. 

Processo em 
andamento 

Processo 
inconcluso e 

extinto 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1.2 (Conformidade com o parecer?) – Sim 

45 
Extinção do 

processo 
DPG 

Se não há alternativas viáveis para a 
manutenção do processo, a DPG irá 
extingui-lo e, se interessante, providenciar 
outra documentação para abertura de 
nova licitação. 

Processo em 
andamento 

Processo 
inconcluso e 

extinto 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

46 
Fim do 

Processo. 
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3.4.4. Subprocesso Registro de Preços Gestor  

 

Diagrama do Subprocesso Registro de Preços Gestor 
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Descrição das Atividades do Subprocesso Registro de Preços Gestor 

 

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

1 

Solicitar 
autorização 
para atuar 

como gestor 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras preenche 
solicitação requerendo autorização da 
SEPLAG para atuar como gestor em 
Registro de Preço. 

Início do 
processo de 
Registro de 

Preço Gestor 

Solicitação 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

2 
Enviar 

solicitação à 
SEPLAG 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras, após 
formular a solicitação, envia-a para 
autorização da SEPLAG enquanto 
aguarda a autorização. 

Solicitação 
formulada 

Solicitação 
enviada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

3 
Receber 

solicitação 
SEPLAG 

A SEPLAG recebe a solicitação enviada 
pela DPMG e analisa para envio de 
resposta.  

SEPLAG 
ainda sem 
ciência da 

execução do 
processo 

SEPLAG 
recebe a 

solicitação e 
fica ciente do 

trâmite do 
processo 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1 (SEPLAG autoriza?) – Não 

4 
Extinção do 

processo 
SEPLAG 

Se a SEPLAG não autorizar a DPMG a 
atuar como gestora, o processo será 
extinto. Nestes casos, a DPG é informada e 
pode tentar negociar com a SEPLAG a 
aprovação e manutenção da licitação. 

Processo em 
andamento 

Processo 
extinto 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1 (SEPLAG autoriza?) – Sim 

5 
Enviar 

afirmativa 
SEPLAG 

Se autorizado, a SEPLAG enviará a 
autorização ao Departamento de Compras. 

Tomada de 
decisão 

afirmativa 

Autorização 
enviada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

6 
Receber 

afirmativa 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Após aguardar resposta da SEPLAG, o 
Departamento de Compras recebe 
autorização. 

Departamen-
to de 

Compras 
aguardando 
resposta da 

SEPLAG 

Recebimento 
de afirmativa 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2 (Gestor único?) – Sim 

7 Orçamento 
Departamento 

de Compras 
(SPGF) 

SUBPROCESSO 
Tomada de 

decisão como 
gestor único 

Prosseguir à 
realização do 

orçamento 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

8 
Fase Externa 

do Registro de 
Preços 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 
SUBPROCESSO 

Realização 
do orçamento 

Prosseguir à 
Fase Externa 
do Registro 

de Preço 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 2 (Gestor único?) – Não 

9 
Enviar 

convites 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras envia 
convites para adesão à Ata de Registro de 
Preços aos demais possíveis participantes 
e aguarda resposta.  

Tomada de 
decisão 

quanto a 
possibilidade 

de adesão 

Convites 
enviados 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

10 
Receber 
convite 

Participantes 
Os participantes convidados recebem o 
convite enviado pela DPMG como gestora. 

Possíveis 
participantes 

ainda sem 
ciência do 

processo de 
Registro de 

Preços 

Participantes 
convidados 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

11 
Elaborar 
Termo de 
Adesão 

Participantes 

Os convidados interessados em participar 
da Ata devem formular seu Termo de 
Adesão e encaminhá-lo ao Departamento 
de Compras da DPMG. 

Análise e 
decisão 

quanto à 
participação 

na Ata 

Termo de 
Adesão 

elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

12 
Receber Termo 

de Adesão 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras recebe o 
Termo de Adesão dos participantes 
convidados que integrarão a composição 
da Ata.  

Aguardo de 
resposta dos 
participantes 
convidados 

Termo de 
Adesão 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

13 
Consolidar 

dados 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras faz o 
levantamento de quantitativos para 
consolidar os dados da licitação. 

Dados em 
análise 

Dados 
consolidados 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

14 Orçamento 
Departamento 

de Compras 
(SPGF) 

SUBPROCESSO 
Tomada de 

decisão como 
gestor único 

Prosseguir à 
realização do 

orçamento 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

15 
Fase Externa 

do Registro de 
Preços 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 
SUBPROCESSO 

Realização 
do orçamento 

Prosseguir à 
Fase Externa 
do Registro 

de Preço 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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3.4.4.1. Subprocesso Fase Externa Registro de Preços  

 

Diagrama do Subprocesso Fase Externa Registro de Preços 
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Descrição das Atividades do Subprocesso Fase Externa Registro de Preços 

 

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

1 

Receber recibo 
de retirada de 
edital quando 

solicitado 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras recebe o 
recibo de retirada de edital quando 
solicitado pelos interessados na licitação. 

Licitante 
entregando 

recibo 

Recibo 
entregue 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

2 

Responder 
impugnações 

quando 
houver 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras responderá 
aos pedidos de impugnação dos licitantes 
e o processo só continuará caso a 
impugnação não seja acolhida. 

Licitante 
impugnando 

edital 

Contraposi-
ção da 

DPMG e 
manutenção 
ou alteração 

do edital 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

3 
Realizar sessão 

do pregão 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

É realizada a sessão do pregão físico ou 
eletrônico. 

Pregão não 
realizado 

Pregão 
realizado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1 (Possibilidades do processo) – Recurso  

4 
Admitir 
recurso 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Caso algum licitante deseje entrar com 
recurso contra o processo, cabe ao 
Departamento de Compras dar 
prosseguimento ao trâmite para que o 
recurso seja admitido. 

Licitante 
entra com 
pedido de 

recurso 
contra a 
licitação 

Recurso 
admitido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

5 
Elaborar 
parecer 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras elabora seu 
parecer quanto à validade do recurso 
instaurado contra o processo. 

Necessidade 
da 

elaboração de 
parecer 

Parecer 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1 (Possibilidades do processo) – Adjudicação 

6 
Adjudicar 

objeto 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Caso não haja levantamento de recurso 
contra a licitação, o Departamento de 
Compras irá conceder (adjudicar) o objeto 
ao licitante vencedor.  

Objeto não 
adjudicado 

Objeto 
adjudicado 
ao licitante 
vencedor 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1 (Possibilidades do processo) – Licitação deserta 

7 
Caracterizar 

pregão 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Caso não tenha havido licitantes 
interessados ou que a meta mínima da 
licitação não tenha sido atingida, o 
Departamento de Compras irá caracterizar 
o pregão como deserto ou fracassado. 

Realização de 
pregão sem 
licitantes ou 

sem proposta 
minimamen-
te adequada 

Caracteriza-
ção de 
pregão 

deserto ou 
fracassado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

8 
Encaminhar ao 

DPG 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Independente do desenrolar do processo, 
o Departamento de Compras deve 
encaminhar a situação à DPG, que irá 
tomar ciência e providenciar o andamento 
do processo. 

Fim das atri-
buições do 

Departamen-
to de 

Compras 

Envio da 
situação à 

DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

9 
Defensoria 

Pública Geral 
Receber 
processo 

A DPG recebe o processo encaminhado 
pelo Departamento de Compras. 

DPG não 
informado  

DPG 
informado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 2 (O processo contém recurso?) – Sim 

10 Tomar ciência DPG 
A DPG se inteira das condições do 
processo de recurso.  

DPG sem 
ciência das 

condições do 
processo 

DPG ciente 
das 

condições do 
processo 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

11 
Encaminhar à 

Assessoria 
Jurídica 

DPG 
A DPG irá encaminhar o recurso à 
Assessoria Jurídica para elaboração de 
parecer.  

Fim 
temporário 

das 
atribuições 

da DPG 

Envio do 
recurso à 
análise 
jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

12 
Receber 

documentos 
Assessoria 

Jurídica 

A Assessoria Jurídica recebe os 
documentos enviados pela DPG para 
ciência sobre o recurso admitido.  

Assessoria 
Jurídica sem 
ciência das 

condições do 
processo 

Assessoria 
ciente das 

condições do 
processo 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

13 
Elaborar 
parecer 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica elabora seu parecer 
sobre a aceitação ou não do processo de 
recurso instaurado.  

Parecer 
jurídico não 
elaborado 

Parecer 
jurídico 

elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

14 
Encaminhar à 

DPG 
Assessoria 

Jurídica 
A Assessoria Jurídica encaminha seu 
parecer à DPG.  

Fim das 
atribuições 

da Assessoria 
Jurídica 

Parecer 
encaminhado 
à DPG para 
continuação 
do processo 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

15 
Decidir sobre 

admissão 
DPG 

Após a análise do parecer A DPG decide 
sobre a admissão final ou não do pedido 
de recurso. 

Parecer 
analisado 
pela DPG 

Tomada de 
decisão sobre 

a admissão 
do recurso 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2.1 (Recurso admitido?) – Sim 

16 
Finalizar 
processo 

DPG 
Se, após a análise do parecer, a DPG 
considerar válido o pedido de recurso, este 
será admitido e o processo extinto. 

Processo em 
andamento 

Processo 
finalizado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2.1 (Recurso admitido?) – Não 

17 
Prosseguir 

com o 
processo 

DPG 

Se, após a análise do parecer, a DPG 
considerar inválido o pedido de recurso, 
este não será admitido e o processo 
continuará. 

Análise do 
recurso em 
andamento  

Decisão de 
recurso invá-
lido e pros-
seguimento 
do processo 

licitatório 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2. (O processo contém recurso?) – Não 

18 
Homologar o 

pregão 
DPG 

Caso o processo não contenha recurso ou o 
recurso não tenha sido admitido, a DPG 
irá homologar o pregão. 

Pregão não 
homologado 

Pregão 
homologado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 3 (Pregão fracassado?) – Sim 

19 
Finalizar 
processo 

DPG 
Se o pregão for caracterizado como 
extinto, a DPG irá finalizar o processo. 

Processo em 
andamento 

Processo 
finalizado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 3 (Pregão fracassado?) – Não 

20 
Encaminhar ao 

Jurídico 
DPG 

Caso o pregão não seja deserto ou 
fracasso, a DPG encaminha o processo ao 
Jurídico para assinatura da Ata. 

Contrato não 
enviado ao 
contratado 

Contrato 
enviado ao 
contratado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

21 Assinar a Ata 
Assessoria 

Jurídica 
Após o aval da DPG, a Assessoria Jurídica 
recebe a Ata para assinatura.  

Recebimento 
da Ata 

Ata assinada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

22 
Encaminhar ao 

DPG 
Assessoria 

Jurídica 
A Assessoria Jurídica envia a Ata assinada 
para ciência da DPG. 

Ata em 
assinada pela 

Assessoria 
Jurídica 

Ata 
encaminhada 

à DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

23 Receber a Ata DPG 
A DPG recebe a Ata e toma ciência da 
assinatura. 

Ata 
encaminhada 

Ata recebida 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

24 
Encaminhar ao 

Gabinete 
DPG 

A DPG encaminha a Ata assinada ao 
Gabinete. 

DPG ciente 
da Ata 

recebida 

Ata 
encaminhada 
ao Gabinete 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

25 Receber a Ata Gabinete 
O Gabinete recebe a Ata encaminhada 
pela DPG. 

Ata 
encaminhada 

Ata recebida 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

26 Publica Ata Gabinete 
O Gabinete publica a Ata de Registro de 
Preços, finalizando o processo de licitação. 

Ata recebida 
e processo 

em 
andamento 

Ata 
publicada e 

processo 
licitatório 
finalizado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

27 
Fim do 

Processo 
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3.4.5. Subprocesso Registro de Preços Adesão 

Diagrama do Subprocesso Registro de Preços Adesão 
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Descrição das Atividades do Subprocesso Registro de Preços Adesão 

 

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

1 
Receber 
convite 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras recebe o 
convite para que a DPMG participe de um 
RP Adesão. 

Convite 
Convite 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 1 (Demanda de TI?) - Sim 

2 

Enviar convite 
ao 

Departamento 
de TI 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Em casos de demandas relacionadas a 
aquisições de TI, devido a sua 
especificidade, os convites são 
direcionados ao Departamento de TI.  

Convite 
enviado ao 

Departamen-
to de TI 

Convite 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

3 
Realizar 

levantamento 
da demanda 

Departamento 
de TI 

Verificação da necessidade de aquisição 
do produto ou serviço. 

Convite 
recebido 

Demanda 
verificada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2 (Há demanda?) - Sim 

4 
Enviar ao 

Gabinete para 
aprovação 

Departamento 
de TI 

Caso a demanda seja constatada, a adesão 
deve ser autorizada pelo Gabinete.  

Demanda 
verificada 

Demanda 
enviada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

5 
Receber 

demanda 
Gabinete 

Recebimento da demanda por parte do 
Gabinete. 

Demanda 
recebida 

Demanda 
avaliada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 3 (Aprovou?) – Sim 

6 
Aprovar 
adesão 

Gabinete 
A demanda é aprovada e a adesão 
autorizada. 

Demanda 
avaliada 

Autorização 
de adesão 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

7 
Encaminhar ao 

Dpto. de 
Compras 

Gabinete 
A autorização de adesão é enviada ao 
Departamento de Compras. 

Autorização 
de adesão 

Autorização 
enviada ao 

Departamen-
to de 

Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

8 
Receber 

aprovação 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras recebe a 
autorização do Gabinete.  

Autorização 
enviada ao 

Departamen-
to de 

Compras 

Autorização 
recebida pelo 
Departamen-

to de 
Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

9 
Formalizar o 

Termo de 
Adesão 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 
O Termo de Adesão é formalizado. 

Autorização 
recebida pelo 
Departament

o de 
Compras 

Termos de 
Adesão 

formalizado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

10 
Enviar Termo 
de Adesão ao 
órgão gestor 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Termo de Adesão é enviado ao órgão 
gestor. 

Termos de 
Adesão 

formalizado 

Termos de 
Adesão 

enviado ao 
órgão gestor 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

11 
Fim do 

Processo 
 

    

Gateway 3 (Aprovou?) - Não 

12 
Encerrar 
processo 

Gabinete 
Caso a demanda não seja constatada, o 
processo será extinto. 

Demanda 
enviada 

Demanda 
recusada 

NA 

13 
Fim do 

Processo 
     

Gateway 2 (Há demanda?) - Não 

14 
Encerrar 
processo 

Gabinete 
Caso a demanda não seja constatada, o 
processo será extinto. 

Demanda 
enviada 

Demanda 
recusada 

NA 

15 
Fim do 

Processo 
     

Gateway 1 (Demanda de TI?) - Não 

16 
Enviar convite 

à SRLI 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Nos casos de demandas que não estão 
relacionadas à TI, os convites são 
direcionados à SRLI.  

Convite 
enviado à 

SRLI 

Convite 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

17 
Realizar 

levantamento 
da demanda 

SRLI 

Verificação da necessidade de aquisição 
do produto ou serviço. Nesse ponto o 
fluxo retorna ao gateway 2 (Há demanda?) 
após a linha 3 do quadro de RP Adesão. 

Convite 
recebido 

Demanda 
verificada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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3.4.6. Subprocesso Registro de Preços Carona 

 

Diagrama do Subprocesso Registro de Preços Carona 
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Descrição das Atividades do Subprocesso Registro de Preços Carona 

 

Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 1 (Realizar tarefa para Carona) - Aberto 

1 
Consultar 

fornecedor na 
internet 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Após o recebimento do TR, busca-se os 
preços dos produtos e serviços com os 
fornecedores na internet.  

TR 

Preços dos 
produtos e 
serviços do 

TR 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

2 
Verificar banco 

de preços 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Após o recebimento do TR, busca-se os 
preços dos produtos e serviços no banco 
de preços. 

TR 

Preços dos 
produtos e 
serviços do 

TR 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

3 

Consultar 
contratos/Ata 
de Registros 

de outras 
instituições 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Após o recebimento do TR, busca-se os 
preços dos produtos e serviços em 
contratos e atas de registros de preço de 
outras instituições.  

TR 

Preços dos 
produtos e 
serviços do 

TR 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

4 
Consultar com 

fornecedor 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Após o recebimento do TR, busca-se os 
preços dos produtos e serviços no banco 
de preços. 

TR 

Preços dos 
produtos e 
serviços do 

TR 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
telefone 

Gateway 1 (Realizar tarefa para Carona) - Fechado 

5 
Fazer mapa 
comparativo 

de preços 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

A atividade envolve a elaboração de um 
mapa com todos os preços do produto ou 
serviço em questão. 

Preços dos 
produtos e 
serviços do 

TR 

Mapa 
comparativo 

de preços 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

6 
Identificar Ata 

de RP 
vantajosa 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Depois de fazer o mapa comparativo dos 
preços, procede-se à identificação da ata 
de registro de preços mais vantajosa.  

Mapa 
comparativo 

de preços 

Ata de RP 
mais 

vantajosa 
selecionada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

7 
Encaminhar ao 

demandante 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

A ata de registro de preços mais vantajosa 
é enviada ao demandante do serviço ou 
produto. 

Ata de RP 
mais 

vantajosa 
selecionada 

Ata de RP 
mais 

vantajosa 
enviada ao 

demandante 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

8 Analisar a Ata Demandante 
O demandante procede à análise da ata de 
registro de preços.  

Ata de RP 
mais 

vantajosa 

Ata de RP 
mais 

vantajosa 
analisada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

9 
Enviar 

resposta 
Demandante 

Após a análise da ata, o demandante envia 
a resposta sobre a adesão. 

Ata de RP 
mais 

vantajosa 
analisada 

Resposta 
enviada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 2 (Atende?) - Não 

10 
Prosseguir 

como Pregão 

Departamento 
de Compras, 
Assessoria 
Jurídica, 

Gabinete e 
DPG 

SUBPROCESSO 
Produto ou 

serviço 
orçado 

Extrato 
publicado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 2 (Atende?) - Sim 

11 
Avaliar 

vantagem de 
participação 

Departamento 
de Compras 

O processo consiste em avaliar o custo-
benefício da participação no RP como 
carona.  

Resposta 
enviada 

Vantagem de 
participação 

analisada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 3 (Ata vantajosa?) - Não 

12 
Prosseguir 

como Pregão 

Departamento 
de Compras, 
Assessoria 
Jurídica, 

Gabinete e 
DPG 

SUBPROCESSO 
Produto ou 

serviço 
orçado 

Extrato 
publicado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 3 (Ata vantajosa?) - Sim 

13 
Elaborar 

justificativa 
para adesão 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

A atividade envolve a elaboração da 
justificativa para aderir ao Registro de 
Preços como carona.  

Vantagem de 
participação 

analisada 

Justificativa 
de adesão 
elaborada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

14 
Manifestar 
intenção no 

sítio eletrônico 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Após justificar a adesão, é necessário 
formalizar a intenção em participar do RP 
no sítio eletrônico.  

Justificativa 
de adesão 
elaborada 

Intenção 
manifestada 

no sítio 
eletrônico 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

15 

Encaminhar 
solicitação de 

adesão ao 
gestor 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Após manifestar a intenção no sítio 
eletrônico, a solicitação de adesão é 
enviada ao gestor da RP.  

Intenção 
manifestada 

no sítio 
eletrônico 

Solicitação de 
adesão 

enviada ao 
gestor 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

16 
Realizar 
análise 

Gestor do RP 
O gestor da RP procede a análise ao 
pedido de adesão.  

Solicitação de 
adesão 

recebida 

Solicitação de 
adesão 

analisada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados  

17 
Enviar 

resposta 
Gestor do RP 

A resposta sobre a autorização de adesão é 
enviada à DPMG. 

Solicitação de 
adesão 

analisada 

Resposta 
enviada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados  

18 
Receber 

autorização 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras recebe a 
autorização para participar como carona 
do RP. 

Resposta 
recebida 

Solicitação 
autorizada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados  

19 
Elaborar 

relatórios do 
Portal 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras procede à 
elaboração dos relatórios no portal.  

Solicitação 
autorizada 

Relatório 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

20 
Juntar 

documentos 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras reúne e 
organiza os documentos. 

Relatório 
elaborado 

Documentos 
reunidos e 

organizados 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados, 
impressora, 

papel 

21 

Encaminhar 
para a 

Assessoria 
Jurídica 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Os documentos são enviados à Assessoria 
Jurídica para análise.  

Documentos 
reunidos e 

organizados 

Documentos 
enviados à 
Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

22 
Receber 

documentação 
Assessoria 

Jurídica 
A Assessoria Jurídica recebe a 
documentação. 

Documentos 
enviados à 
Assessoria 

Jurídica 

Documentos 
recebidos 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

23 
Elaborar 
parecer 

Assessoria 
Jurídica 

O parecer sobre o processo é elaborado 
pela Assessoria Jurídica.  

Documentos 
recebidos 

Parecer 
elaborado 

 

Gateway 4 (Parecer favorável?) - Parecer desfavorável 

24 
Encaminhar 

para análise da 
DPG 

Assessoria 
Jurídica 

No caso de parecer desfavorável, o mesmo 
é enviado à DPG para análise. 

Parecer 
elaborado 

Parecer 
enviado à 

DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

25 
Analisar 
parecer 

DPG A DPG procede à análise do parecer.  
Parecer 
recebido 

Parecer 
analisado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 4.1 (Conformidade com o parecer?) - Sim 

26 
Extinguir 
processo 

DPG 
Se há conformidade com o parecer 
desfavorável, o processo é extinto. 

Parecer 
analisado 

Processo 
extinto 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 4.1 (Conformidade com o parecer?) - Não 

27 
Verificar 

alternativas 
DPG 

Se não há conformidade com o parecer 
desfavorável, a DPG busca e verifica 
alternativas. 

Parecer 
analisado 

Alternativas 
verificadas 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 4.1.1 (Viável?) – Não 

28 
Extinguir 
processo 

DPG 
Caso as alternativas não sejam viáveis, o 
processo é extinto. 

Alternativas 
verificadas 

Processo 
extinto 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 4.1.1 (Viável?) - Sim 

29 

Encaminhar 
para 

Assessoria 
Jurídica 

DPG 

Caso as alternativas sejam viáveis, essas 
são encaminhadas à Assessoria Jurídica 
para análise. Neste ponto, retorna-se à 
atividade descrita na linha 22 deste 
quadro de descrição do processo de RP 
Carona. 

Alternativas 
verificadas 

Alternativas 
enviadas à 
Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 4 (Parecer favorável?) - Parecer favorável ou ressalvas 

30 

Encaminhar ao 
Departamento 
de Compras 

para 
adequação 

Assessoria 
Jurídica 

No caso de parecer favorável ou com 
ressalvas, o mesmo é encaminhado ao 
Departamento de Compras para 
adequação. 

Parecer 
elaborado 

Parecer 
enviado ao 

Departament
o de 

Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

31 
Receber 
parecer 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O parecer é recebido pelo Departamento 
de Compras. 

Parecer 
enviado ao 

Departament
o de 

Compras 

Parecer 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 4.2 (Necessidade de adequação?) - Sim 

32 Adequar 
Departamento 

de Compras 
(SPGF) 

No caso de parecer com necessidade de 
adequação, procede-se à adequação do 
processo. 

Parecer 
recebido 

Processo 
adequado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

33 
Enviar para a 

Assessoria 
Jurídica 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

A atividade consiste em encaminhar à 
Assessoria Jurídica o processo com as 
devidas adequações.  

Processo 
adequado 

Processo 
enviado à 
Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

34 
Receber 

adequação 
Assessoria 

Jurídica 
O processo com as adequações requeridas 
é recebido pela Assessoria Jurídica.  

Processo 
enviado à 
Assessoria 

Jurídica 

Processo 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

35 
Verificar 

adequação 
Assessoria 

Jurídica 

A Assessoria Jurídica verifica se as 
adequações realizadas atendem ao que foi 
solicitado. 

Processo 
recebido 

Adequação 
verificada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

Gateway 4.2.1 (Adequação ok?) - Não 

36 

Encaminhar ao 
Departamento 
de Compras 

para 
adequação 

Assessoria 
Jurídica 

Caso a adequação seja insuficiente, o 
processo é reencaminhado ao 
Departamento de Compras para adequar-
se novamente. Neste ponto, retorna-se à 
atividade descrita na linha 31 deste 
quadro de descrição do processo de RP 
Carona. 

Adequação 
insatisfatória 

Parecer 
enviado ao 

Departament
o de 

Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

Gateway 4.2.1 (Adequação ok?) - Sim 

37 
Enviar 

aprovação 
Assessoria 

Jurídica 

Caso a adequação seja suficiente, a 
aprovação é encaminhada ao 
Departamento de Compras. 

Adequação 
satisfatória 

Aprovação 
enviada ao 

Departament
o de 

Compras 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

38 
Imprimir e dar 

ciência do 
parecer 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Essa atividade consiste em imprimir e dar 
ciência do parecer após o recebimento da 
aprovação. 

Aprovação 
recebida 

Parecer 
impresso e 
ciência em 

relação a ele 
dada 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados, 
impressora, 

papel 

Gateway 5 (Há contrato?) - Sim 

39 
Formular 
contrato 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Se não houver contrato, o Departamento 
de Compras procede à sua elaboração.  

Parecer 
impresso e 
divulgado 

Contrato 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

40 
Encaminhar à 

Assessoria 
Jurídica 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O contrato é encaminhado à Assessoria 
Jurídica para análise. 

Contrato 
elaborado 

Contrato 
enviado à 
Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

41 
Receber 
contrato 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica recebe o contrato. 

Contrato 
enviado à 
Assessoria 

Jurídica 

Contrato 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

42 
Chancelar 
contrato 

Assessoria 
Jurídica 

O contrato é chancelado pela Assessoria 
Jurídica. 

Contrato 
recebido 

Contrato 
chancelado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

43 
Encaminhar à 

DPG 
Assessoria 

Jurídica 
O contrato, depois de chancelado, é 
enviado à DPG.  

Contrato 
chancelado 

Contrato 
enviado à 

DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

44 
Receber 
contrato 

DPG A DPG recebe o contrato. 
Contrato 
enviado à 

DPG 

Contrato 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

45 Assinar DPG A DPG procede à assinatura do contrato. 
Contrato 
recebido 

Contrato 
assinado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

46 

Reencaminhar 
ao 

Departamento 
de Compras 

DPG 
O contrato assinado é encaminhado ao 
Departamento de Compras. 

Contrato 
assinado 

Contrato 
enviado ao 

Departamento 
de Compras 

Computador, 
pessoas, postos de 
trabalho, sistemas 

informatizados 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

47 
Receber 
contrato 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras recebe o 
contrato assinado pela DPG. 

Contrato 
enviado ao 

Departamen-
to de 

Compras 

Contrato 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

48 

Elaborar 
extrato de 

publicação do 
contrato 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O extrato de publicação do contrato é 
elaborado pelo Departamento de 
Compras. 

Contrato 
recebido 

Extrato de 
publicação 
do contrato 
elaborado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

49 
Encaminhar ao 

Gabinete 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

O Departamento de Compras encaminha 
ao Gabinete o extrato de publicação do 
contrato. 

Extrato de 
publicação 
do contrato 
elaborado 

Extrato de 
publicação 
do contrato 

encaminhado 
ao gabinete 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

50 

Receber e 
publicar 

extrato do 
contrato 

Gabinete 
O Gabinete recebe e publica o extrato do 
contrato. 

Extrato de 
contrato 
recebido 

Extrato de 
contrato 

publicado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

51 
Fim do 

Processo 
     

Gateway 5 (Há contrato?) - Não 

52 
Encaminhar à 

Assessoria 
Jurídica 

Departamento 
de Compras 

Quando há contrato, esse é encaminhado à 
Assessoria Jurídica. 

Parecer 
impresso e 
divulgado 

Contrato 
enviado à 
Assessoria 

Jurídica 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados. 
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Seq. Atividade Executores Descrição da Atividade Entradas Saídas Recursos 

53 
Chancelar o 

Ato de 
Dispensa 

Assessoria 
Jurídica 

A Assessoria Jurídica procede à chancela 
do ato de dispensa.  

Contrato 
recebido 

Ato de 
dispensa 

chancelado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

54 
Encaminhar à 

DPG 
Assessoria 

Jurídica 
O ato de dispensa chancelado é enviado à 
DPG. 

Ato de 
dispensa 

chancelado 

Ato de 
dispensa 
enviado à 

DPG 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

55 Receber o Ato DPG 
O ato de dispensa chancelado é recebido 
pela DPG. 

Ato de 
dispensa 
enviado à 

DPG 

Ato de 
dispensa 
recebido 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

56 
Assinar Ato de 

Dispensa 
DPG A DPG assina o ato de dispensa.  

Ato de 
dispensa 
recebido 

Ato de 
dispensa 
assinado 

Computador, 
pessoas, postos 

de trabalho, 
sistemas 

informatizados 

57 
Fim do 

Processo 
     

Gateway 4.2 (Necessidade de adequação?) - Não 

58 
Imprimir e dar 

ciência do 
parecer 

Departamento 
de Compras 

(SPGF) 

Neste ponto, retorna-se à sequência de 
atividade a partir da linha 38 deste quadro 
de descrição do processo de RP Carona. 

Parecer 
recebido 

Processo 
adequado 

Computador, 
pessoas, postos 
de trabalho, 
sistemas 
informatizados. 

59 
Fim do 

Processo 
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4. DIAGNÓSTICO GLOBAL DO PROCESSO 

 

Após a observância do processo de compras da Defensoria Pública de Minas Gerais devem ser destacados alguns pontos 

em relação ao processo como um todo e seus principais gargalos. Eles estão brevemente descritos em sequência: 

 

1. Como acontece em diversas ocasiões na administração pública, em função da dificuldade de planos estruturados 

das áreas demandantes, há um conjunto de aquisições que são realizadas de forma ad-hoc. Dessa forma, a atividade de 

compras acaba sofrendo com um volume de trabalho grande e que, em muitas situações, tem resultados subótimos. Para 

planejar a função de compras é vital alinha-la ao planejamento estratégico da DPMG. As principais carências estão 

apontadas no documento diagnóstico e precisam ser planejadas de acordo com o orçamento existente no órgão.   

2. O processo de compras ainda carece de uma solução de software que automatize seu workflow. Tal realidade 

também é comum na administração pública.  

3. Todo o trabalho de compras é realizado sem a padronização explícita das funções. As pessoas conhecem o processo 

porque estão imersos em sua realidade e o realizam de forma contínua. Aumenta-se a dependência de indivíduos e reduz-

se a capacidade de reprodução do processo. O efeito de desta situação pode ser visto em múltiplos fluxos para a mesma 

atividade, falta de padronização de alguns procedimentos, etc.  

4. Inexiste treinamento contínuo das pessoas envolvidas no processo. As áreas demandantes deveriam conhecer em 

detalhe a realidade do processo de compras para evitar riscos de retrabalho e realização de demandas que não sejam 

devidamente especificadas.  

 



 

 

100       
 

 

Diante dos desafios expostos, sugere-se uma breve agenda de melhorias para o processo de aquisições na DPMG. 

 

ID Lacuna Identificada Solução Proposta 

1 
Compras realizadas de maneira ad hoc para atender a 
demandas pontuais 

 Realização do inventário de infraestrutura sugerido no 
Planejamento Estratégico da DPMG. 

 Estabelecimento do planejamento de compras a partir 
do inventário de infraestrutura. 

 Criação e adoção de planos setoriais de compras na 
DPMG. 

 Compras contínuas de itens em editais compartilhados 
com outras unidades da administração pública 

2 Ausência de padronização do processo 
 Estabelecimento do processo otimizado de compras e 

dos procedimentos operacionais padrão para sua 
execução.  

3 
Falta de treinamento dos envolvidos no processo de 
compras.  

 Treinamento continuado dos envolvidos no processo de 
compras.  

4 Ausência de um software de workflow do processo 
 Adoção do SEI para tramitação da documentação do 

processo de compras.  

 

 


