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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2008/GAB-SENS/SEJUSP 

Disciplina os procedimentos atinentes à consecução dos 
processos de aquisição e o trâmite de notas fiscais dentro da 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e da 
Secretaria Executiva do Núcleo Segurança. 

 
 

OBJETIVO 

       1. Esta Instrução Normativa visa disciplinar os procedimentos necessários para a consecução dos 
processos de aquisição, bem como, estabelecer normas internas para regular as atividades relacionadas ao 
recebimento, registro, tramitação, controle e arquivo de notas fiscais na Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SEJUSP) e da Secretaria Executiva do Núcleo Segurança 
(SENS). 
 
 

DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO 

       2. Os processos de Aquisição terão início na Superintendência Administrativa (SUADM), com a expedição 
de ofício circular, devidamente cadastrado na Gerência de Protocolo (GEPROT), para as unidades 
administrativas da área sistêmica e da área programática, constando do ofício circular um formulário padrão 
para o atendimento trimestral das necessidades das unidades (Anexo 01). 
       3. O formulário padrão deverá ser preenchido pelas unidades administrativas e tramitado na Gerência de 
Protocolo até o dia 15 de Janeiro/Abril/Julho/Outubro, que o retornará para a Superintendência Administrativa. 
       4. A Superintendência Administrativa fará a análise e se aprovada às demandas das unidades, e remeterá 
o processo para a Coordenadoria de Apoio Logístico (COAL), que fará a consolidação das demandas, que será 
feita por meio de dois procedimentos: no primeiro, será confeccionada uma planilha e encaminhada à 
Secretaria de Estado de Administração (SAD), para que sejam disponibilizados os códigos dos produtos 
relacionados. 

Num segundo procedimento, já de posse dos referidos códigos, será enviada nova 
planilha à Secretaria de Estado de Administração, para que seja informado o preço médio dos produtos. O 
prazo para a realização da consolidação é de 30 (trinta) dias. 
       5. Concluída a consolidação das demandas, serão elaborados os Termos de Referência num prazo de 05 
(cinco) dias e então expedido um formulário de conformidade documental setorial (Anexo 2).  
       6. O processo será então enviado à Coordenadoria de Planejamento (COPLAN), onde será emitido o PED 
reserva e expedido um formulário de conformidade documental setorial.  
       7. O processo será remetido à Superintendência de Planejamento e Finanças (SUPF), para assinatura do 
PED reserva, e então encaminhado à Coordenadoria de Aquisições e Contratos (COAC).  
       8. A Coordenadoria de Aquisições e Contratos terá o prazo de 01 (um) dia para fazer a verificação da 
modalidade de licitação e 15 (quinze) dias para disparar o processo de aquisição, efetuando análise dos 
aspectos jurídicos e submetendo à aprovação da SAD. Retornando, devidamente aprovado, será então 
expedido um formulário de conformidade documental setorial e o processo será remetido à Coordenadoria de 
Planejamento, para a emissão do PED definitivo.  
       9. O processo será enviado à Superintendência de Planejamento e Finanças, para assinar o PED, e 
devolvido à Coordenadoria de Planejamento.  

10. A Coordenadoria de Planejamento emitirá o empenho e encaminhará o processo 
para a Coordenadoria de Aquisições e Contratos, para emissão da ordem de fornecimento. 
       10.1. Em se tratando de contrato de aquisição, a Coordenadoria de Aquisições e Contratos terá o prazo de 
10 dias para a confecção do contrato, e será expedido novo formulário de conformidade setorial (anexo 03). 
Deverão ser colhidas as assinaturas na ordem de fornecimento e no contrato, e enviado o contrato para a 
publicação no Diário Oficial.  

Após a publicação, a Coordenadoria de Aquisições e Contratos distribuirá cópias 
das ordens de fornecimentos e cópias do contrato para as Gerências de Almoxarifado (GEALM), de Patrimônio 
(GEPAT), de Serviços Terceirizados (GEST), Coordenadoria de Transportes (COTRAN), Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação (COTI), Coordenadoria de Apoio Logístico (COAL) e para o fornecedor. 

10.2 Nos casos que dispensam contrato, a Coordenadoria de Aquisições e 
Contratos expedirá um formulário de conformidade documental e deverão ser colhidas as assinaturas na ordem 
de fornecimento. Após assinatura, a Coordenadoria de Aquisições de Contrato distribuirá cópias das ordens de 
fornecimentos, cópias do contrato e remeterá o processo para a Gerência de Almoxarifado, Gerência de 
Patrimônio, Gerência de Serviços Terceirizados, Coordenadoria de Transportes, Coordenadoria de tecnologia 
da Informação, Coordenadoria de Apoio Logístico, e para o fornecedor. 
 
 

DOS FLUXOS DO TRÂMITE DAS NOTAS FISCAIS 

       11. As notas fiscais iniciam seu trâmite na Secretaria Executiva do Núcleo Segurança nas seguintes 
formas:  

11.1. Caso o processo trate de bens móveis, a nota fiscal ingressará na Gerência de 
Patrimônio, que terá um prazo de 03 (três) dias para atestá-la, tirar cópia para registro e controle e expedir um 
formulário de conformidade setorial. O processo será remetido à Coordenadoria de Apoio Logístico, que fará 
consulta do saldo no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso 
- FIPLAN e encaminhará à Gerência de Execução Financeira (GEFIN) para pagamento.  



Na Gerência Financeira será feita a liquidação da nota fiscal, expedido formulário de 
conformidade setorial e remetida a nota à Coordenadoria Financeira (COFIN) para análise. Concluída a análise, 
o processo será encaminhado ao Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Segurança (GAB-SENS), que 
autorizará o pagamento. O processo então retornará à Gerência de Execução Financeira, que efetuará o 
pagamento e remeterá à Coordenadoria de Apoio Logístico. A Coordenadoria de Apoio Logístico receberá as 
notas fiscais em arquivo provisório. Após o recebimento de todas as notas fiscais, o processo será 
encaminhado para a Coordenadoria de Contabilidade (CCONT), para arquivamento provisório. No final do 
exercício financeiro, após auditoria interna e externa, o processo será então enviado ao arquivo permanente. 
       11.2. Caso o processo trate de bens de consumo, a nota fiscal ingressará na Gerência de Almoxarifado, 
que terá um prazo de 03 (três) dias para atestá-la e expedir um formulário de conformidade setorial. O processo 
será remetido à Coordenadoria de Apoio Logístico, que fará consulta do saldo no Sistema Integrado de 
Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN e encaminhará à Gerência de 
Execução Financeira para pagamento.  

Na Gerência de Execução Financeira será feita a liquidação da nota fiscal, expedido 
formulário de conformidade setorial e remetida a nota à Coordenadoria Financeira para análise. Concluída a 
análise, o processo será encaminhado ao Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Segurança (GAB-
SENS), que autorizará o pagamento. O processo então retornará à Gerência de Execução Financeira, que 
efetuará o pagamento e remeterá à Coordenadoria de Apoio Logístico. A Coordenadoria de Apoio Logístico 
receberá as notas fiscais em arquivo provisório. Após o recebimento de todas as notas fiscais, o processo será 
encaminhado para a Coordenadoria de Contabilidade (CCONT), para arquivamento provisório. No final do 
exercício financeiro, após auditoria interna e externa, o processo será então enviado ao arquivo permanente. 
       11.3. Caso o processo trate de faturas, tarifas, aluguel ou outros do gênero, a nota fiscal ingressará na 
Gerência de Serviço de Terceirizados, onde será atestada e será expedido um formulário de conformidade 
setorial. O processo será remetido à Coordenadoria de Apoio Logístico, que fará consulta do saldo no Sistema 
Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN e encaminhará à 
Gerência de Execução Financeira para pagamento.  

Na Gerência de Execução Financeira será feita a liquidação da nota fiscal, expedido 
formulário de conformidade setorial e remetida a nota à Coordenadoria Financeira para análise. Concluída a 
análise, o processo será encaminhado ao Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Segurança (GAB-
SENS), que autorizará o pagamento. O processo então retornará à Gerência de Execução Financeira, que 
efetuará o pagamento e remeterá à Gerência de Serviço de Terceirizados. A Gerência de Serviço de 
Terceirizados receberá as notas fiscais em arquivo provisório. Após o recebimento de todas as notas fiscais, o 
processo será encaminhado para a Coordenadoria de Contabilidade, para arquivamento provisório. No final do 
exercício financeiro, após auditoria interna e externa, o processo será então enviado ao arquivo permanente. 
       11.4.        Caso o processo trate de veículos, manutenção e combustível, a nota fiscal ingressará na 
Gerência de Controle de Veículos (GECV), onde será atestada e num prazo de 04 (quatro) dias, será expedido 
um formulário de conformidade setorial. O processo será encaminhado para a Coordenadoria de Transportes, 
que terá o prazo de 01 (um) dia para enviar para a Gerência de Execução Financeira para pagamento. 

Na Gerência de Execução Financeira será feita a liquidação da nota fiscal, expedido 
formulário de conformidade setorial e remetida a nota à Coordenadoria Financeira para análise. Concluída a 
análise, o processo será encaminhado ao Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Segurança (GAB-
SENS), que ordenará a despesa. O processo então retornará à Gerência de Execução Financeira, que efetuará 
o pagamento e remeterá à Gerência de Controle de Veículos. A Gerência de Controle de Veículos receberá as 
notas fiscais em arquivo provisório. Após o recebimento de todas as notas fiscais, o processo será 
encaminhado para a Coordenadoria de Contabilidade (CCONT), para arquivamento provisório. No final do 
exercício financeiro, após auditoria interna e externa, o processo será então enviado ao arquivo permanente. 
       11.5. Caso o processo trate de serviços de Tecnologia da Informação, a nota fiscal ingressará na 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação, onde será atestada e será expedido um formulário de 
conformidade setorial. O processo será remetido à Coordenadoria de Apoio Logístico (COAL), que fará consulta 
do saldo no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN 
e encaminhará à Gerência de Execução Financeira (GEFIN) para pagamento. 

Na Gerência de Execução Financeira será feita a liquidação da nota fiscal, expedido 
formulário de conformidade setorial e remetida a nota à Coordenadoria Financeira para análise. Concluída a 
análise, o processo será encaminhado ao Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Segurança (GAB-
SENS), que ordenará a despesa. O processo então retornará à Gerência de Execução Financeira, que efetuará 
o pagamento e remeterá à Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTI). A Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação receberá as notas fiscais em arquivo provisório. Após o recebimento de todas as 
notas fiscais, o processo será encaminhado para a Coordenadoria de Contabilidade (CCONT), para 
arquivamento provisório. No final do exercício financeiro, após auditoria interna e externa, o processo será 
então enviado ao arquivo permanente. 
       11.6.        Caso o processo trate de obras em que haja obrigatoriedade de licitação (quando o valor da obra 
for superior a R$15.000,00), a nota virá atestada pela Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e ingressará na 
Gerência de Obras e Engenharia (GEOEN), que expedirá um formulário de conformidade setorial e um parecer 
técnico. O processo é remetido à Gerência de Execução Financeira para pagamento. 

Na Gerência de Execução Financeira será feita a liquidação da nota fiscal, expedido 
formulário de conformidade setorial e remetida a nota à Coordenadoria Financeira (COFIN) para análise. 
Concluída a análise, o processo será encaminhado ao Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Segurança 
(GAB-SENS), que ordenará a despesa. O processo então retornará à Gerência de Execução Financeira 
(GEFIN), que efetuará o pagamento e remeterá à Gerência de Obras e Engenharia. A Gerência de Obras e 
Engenharia (GEOEN) receberá as notas fiscais em arquivo provisório. Após o recebimento de todas as notas 
fiscais, o processo será encaminhado para a Coordenadoria de Contabilidade (CCONT), para arquivamento 
provisório. No final do exercício financeiro, após auditoria interna e externa, o processo será então enviado ao 
arquivo permanente. 
       11.7. Caso o processo trate de obras em que ocorra dispensa de licitação (quando o valor da obra for 
inferior a R$ 15.000,00) a nota fiscal ingressará na Gerência de Obras e Engenharia (GEOEN), onde será 
atestada e será expedido um formulário de conformidade setorial. O processo será remetido à Gerência de 
Execução Financeira (GEFIN) para pagamento. 

Na Gerência de Execução Financeira será feita a liquidação da nota fiscal, expedido 
formulário de conformidade setorial e remetida a nota à Coordenadoria Financeira para análise. Concluída a 
análise, o processo será encaminhado ao Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Segurança (GAB-



SENS), que ordenará a despesa. O processo então retornará à Gerência de Execução Financeira, que efetuará 
o pagamento e remeterá à Gerência de Obras e Engenharia. A Gerência de Obras e Engenharia receberá as 
notas fiscais em arquivo provisório. Após o recebimento de todas as notas fiscais, o processo será 
encaminhado para a Coordenadoria de Contabilidade (CCONT), para arquivamento provisório. No final do 
exercício financeiro, após auditoria interna e externa, o processo será então enviado ao arquivo permanente. 

11.8. Caso o processo se inicie em alguma unidade fora do prédio da SEJUSP, a 
nota fiscal ingressará na Gerência de Protocolo (GEPROT). O processo será então remetido à unidade 
competente, que tomará as providências cabíveis. 

 
 

DA CONFORMIDADE  
       12. Os Superintendentes, Coordenadores e Gerentes de cada setor serão responsáveis pelo atesto da 
Conformidade nos termos do Decreto n.º 2.320, de 22 de dezembro de 2003, que estabelece normas e 
procedimentos relativos às Conformidades. 
       13. Está Instrução Normativa entrará em vigor a partir de sua publicação. 
 
 

Cuiabá/MT, 12 de março de 2008. 
 
 

Luiz Antonio de Carvalho 

Secretário Executivo do Núcleo Segurança 

(documento original  assinado) 
 
 

  
*
 Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial 

 

 


