
 

DELIBERAÇÃO CONASEMS 02/2016 
 

Institui procedimentos a serem adotados no âmbito do 
CONASEMS para realização de compras na 
modalidade processo análogo à licitação. 

 
 

O Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - 
CONASEMS, no uso das atribuições e competências que lhe confere o 
estatuto do CONASEMS resolve: 
 

 

1. Todas as aquisições no âmbito do CONASEMS devem observar um 
processo regular, denominado processo análogo, com vistas à seleção da 
proposta mais vantajosa, respeitados os princípios insertos no art. 37 da 
Constituição Federal, assim como os da igualdade, vinculação ao instrumento 
convocatório e julgamento objetivo, além de seguir as seguintes regras:  
 
1.1. O demandante enviará o Termo de Referência devidamente preenchido, 
de forma sucinta, precisa e clara, indicando todos os requisitos desejados 
para o bem ou serviço, com as quantidades e descrições detalhadas, ao 
Responsável pela área, informando a necessidade da aquisição e/ou 
contratação - conforme Anexo I, com antecedência de no mínimo 15 dias da 
sua realização. O Responsável pela área, após autorizar a demanda, a 
encaminhará imediatamente para o Setor Administrativo, respeitando desta 
forma o prazo de antecedência mínima de 15 dias. 
 

1.1.1. Todas as solicitações enviadas fora do prazo limite para envio ao 
Setor Administrativo devem ser obrigatoriamente submetidas à 
apreciação e aprovação do Presidente do CONASEMS. 

 
1.2. Em seguida, o setor administrativo solicitará ao Presidente ou a quem 
por ele expressamente delegado, autorização o para abertura do processo de 
compras – conforme Anexo II. 
 
1.3. Após, o setor administrativo, de posse do Anexo I, realizará a pesquisa 
de mercado, juntando ao processo no mínimo três orçamentos fornecidos em 
papel timbrado, ou enviado por meio de correio eletrônico, cujo anexo esteja 
também em papel timbrado e com o carimbo CNPJ da empresa, e assinado 
pelo responsável, com vistas à seleção da proposta mais vantajosa. 
 

1.3.1. Todo processo de pesquisa de preços de mercado será 
acompanhado de mapa comparativo de preços, e juntado ao processo 
físico, mesmo nos casos em que tenha sido tramitado via e-mail – 
conforme Anexo III. 

 
1.4. O setor administrativo emitirá consulta direcionada ao setor financeiro, 
para verificação de disponibilidade orçamentária e financeira – conforme 



 

Anexo IV, oportunidade em que também encaminhará o mapa de preços – 
Anexo III. 
 
1.5. Após análise de disponibilidade orçamentária e financeira, o setor 
financeiro informará ao setor administrativo a disponibilidade verificada, bem 
como lhe devolverá o documento original, neste ato se posicionando acerca 
da viabilidade ou não do prosseguimento do processo de compras. 
 
1.6. Finalizado o processo seletivo, será emitido documento contendo a razão 
da escolha do fornecedor e a justificativa do preço – conforme Anexo V. 
 
1.7. Caberá ao setor administrativo a elaboração do contrato e a juntada das 
certidões de regularidade fiscal e demais documentos legalmente exigidos. 
 
1.8. Em caso de prestação de serviço em caráter continuado, caberá à área 
demandante ou, ao designado por esta, acompanhar a execução do contrato, 
fiscalizando o real cumprimento de seu objeto. 
 
1.9. Caberá à assessoria jurídica ou à área de controle interno emitir parecer 
quanto à legalidade da contratação e verificação da documentação acostada 
no processo de compra – Anexo VI. 
 
2. Após a formalização do processo administrativo, e escolhida a empresa 
detentora da proposta mais vantajosa, este será remetido ao Presidente do 
CONASEMS, ou a quem expressamente por ele delegado, para sua 
homologação – conforme Anexo VII. 
 
2.1. O setor administrativo, de posse do processo de aquisição, encaminhará 
para a empresa que ofertou menor proposta, a formalização do pedido – 
conforme Anexo VIII. 
 
2.2. Instruído o processo, obedecidas as regras supracitadas, e após o atesto 
recebimento dos produtos/serviços, este será enviado ao setor financeiro 
para providências de pagamento da despesa com antecedência mínima de 
72 (setenta e duas) horas da data de seu vencimento, para providências 
quanto a solicitação e verificação da nota fiscal e pagamento da despesa. 
 
2.3. Após, juntados os comprovantes devidos, mediante cada caso, o 
processo será arquivado em pasta específica. 
 
3. Esta deliberação entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 

Brasília, 21 de setembro de 2016. 
 

____________________________ 
Mauro Guimarães Junqueira 
Presidente do CONASEMS 


