INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre a gestão e
acompanhamento da execução
dos contratos administrativos
do Município de Itaitinga-CE.

A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DE
ITAITINGA, no uso da competência que lhe foi atribuída na Lei Municipal n° 415
de 14 de julho de 2011;
CONSIDERANDO a necessidades de
acompanhamento dos contratos administrativos;

disciplinar

a

gestão

e

CONSIDERANDO, também, o dever dessa Controladoria de prestar
orientações e subsídios aos fiscais de contrato;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de nivelamento dos
entendimentos e procedimentos, respeitando os princípios da legalidade,
eficiência e economicidade, permitindo a evidenciação e transparência dos atos
de fiscalização;

RESOLVE:
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - Esta Instrução Normativa visa disciplinar a fiscalização e a gestão
dos contratos administrativos, bem como orientar os procedimentos dos fiscais
de contrato administrativos firmados pelo Município de Itaitinga-CE.
Art. 2° - As Secretarias e Órgãos Municipais, para a gestão dos contratos
administrativos, deverão indicar servidores para atuar na gestão e fiscalização
dos contratos, providenciar portarias de nomeação dos fiscais, treinando e
orientando os servidores para a correta fiscalização dos contratos.
Art. 3° - São atribuições dos servidores designados para realizarem a
gestão e fiscalização dos contratos administrativos:
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I - manter documentação referente aos contratos sob sua responsabilidade;
II - manter planilhas ou termos de controle de fiscalização atualizados, seguindo
o modelo indicado no Anexo I desta Instrução Normativa;
III - registrar os atos fiscalizatórios, através de relatórios, seguindo o modelo em
Anexo II desta Instrução Normativa;
IV - tomar medidas necessárias, comunicando a empresa sobre não atendimento
dos requisitos do contrato;
V – informar aos Ordenadores de Despesas sobre irregularidades;
VI - assinar documentos de liberação para posterior pagamento pela execução
do contrato;
VII – conhecer a Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002 que norteiam os
contratos administrativos;
VIII – conhecer a legislação aplicável ao objeto contratado, o instrumento
contratual e procedimento licitatório que originou o contrato.
Art. 4° - Da responsabilização inerente à fiscalização dos contratos:
I - Responsabilidade Administrativa: O fiscal do contrato, assim como todo
servidor, deve ser leal à Administração, cumprindo suas funções com
urbanidade, probidades e eficiência;
Parágrafo Único. Condutas incompatíveis com a função de fiscal podem ensejar
a aplicação de sanções administrativas, logicamente após o devido processo
legal em que lhe seja garantida a ampla defesa. Decorre de gestão irregular do
contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o fiscal agiu
em desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e
ordens legais.
II - Responsabilidade Civil: Quando, em razão da execução irregular do contrato,
ficar comprovado danos ao erário, o fiscal será chamado para ressarcir os cofres
públicos. Para esse fim, deverá ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente,
por negligência, imperícia ou imprudência. Se o dano for causado a terceiros,
responderá o servidor à Fazenda Pública, em ação regressiva;
III – Responsabilidade Criminal: Quando a falta cometida pelo servidor for
capitulada como crime, diz-se que cometeu ilícito penal, passível de pena
restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou seja, os crimes
estão tipificados em lei, principalmente no Código Penal. Na hipótese de
cometimento de ilícito penal, o Ministério Público será comunicado,
independentemente da abertura de processo disciplinar.
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Capítulo II
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Art. 5° - As atividades de gestão e fiscalização dos Contratos
Administrativos devem ocorrer de forma dinâmica, prática e, objetiva, visando
sempre à qualidade nos serviços e produtos contratados.
Art. 6° Os procedimentos para fiscalização dos contratos de aquisição de
bens o fiscal deverá:
I - ler atentamente o contrato e/ou edital, assim como os anexos, principalmente
quanto:
a) à especificação do objeto;
b) ao prazo de entrega do material.
II - juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao
acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, a que se fizer
necessária;
III - analisar as Notas Fiscais, conferindo:
a) se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas;
b) se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido;
c) se a Nota Fiscal tem validade e se está corretamente preenchida no tocante
a datas e dados da execução do serviço;
d) se está acompanhada das certidões negativas de débito;
e) se o material entregue constitui o mesmo material contratado e especificado
na Nota Fiscal;
IV – averiguar as entradas das Notas Fiscais junto ao Setor de Almoxarifado;
V - manter contato com o preposto/representante da contratada com vistas a
garantir o cumprimento integral do contrato;
VI - notificar por escrito o atraso na entrega dos bens, ou o descumprimento de
quaisquer cláusulas contratuais, à Procuradoria-Geral do Município para
aplicação das sanções cabíveis.
Art. 7° Os procedimentos para fiscalização dos contratos de contratação
de serviços:
I - ler atentamente o contrato e/ou edital, assim como os anexos, principalmente
quanto:
a) à especificação do objeto;
b) ao cronograma dos serviços;
II - juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao
acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, a que se fizer
necessária;
III - acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos
registrados no contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma de
execução dos serviços;
IV – atestar as Notas Fiscais, conferindo:
a) se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas;
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b) se o valor cobrado corresponde exatamente aquilo que foi efetuado;
c) se a Nota Fiscal tem validade e se está corretamente preenchida no tocante
a datas e dados da execução do serviço;
d) se está acompanhada das certidões negativas de débito;
V - informar o descumprimento de cláusulas contratuais, mormente quanto ao
prazo, com o fim de aplicação das sanções cabíveis; e
VI - manter contato regular com o preposto/representante da contratada, com
vista a permitir o fiel cumprimento do contrato.
Art. 8° Os procedimentos para fiscalização dos contratos de contratação
de serviços de Engenharia e Execução de Obras:
I - ler atentamente o contrato e/ou edital, assim como os anexos, principalmente
quanto:
a) à especificação do objeto;
b) ao prazo de execução do serviço;
c) ao cronograma físico-financeiro dos serviços a serem realizados.
II - estabelecer cronograma de visitação ao canteiro de obras com periodicidade
entre 15 e 30 dias;
III - durante a visitação às obras, percorrer todas as instalações, tendo sempre
em mãos cópias de todos os projetos, especificações, contrato e bloco de
anotações para posterior preenchimento do diário de obras;
IV - a cada visita, a equipe de fiscalização deverá observar, além da qualidade
dos serviços executados, o contingente de trabalhadores, a disponibilidade de
material e equipamentos a sequência correta das etapas, o cumprimento do
cronograma e a obediência às orientações anotadas no diário de obras;
V - juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao
acompanhamento da execução contratual, arquivado, por cópia, a que se fizer
necessária;
VI - acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos
registrados no contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma físicofinanceiro dos serviços a serem realizado;
VII - atentar para as especificações técnicas constantes nos anexos;
VIII – analisar as notas fiscais e medições, conferindo:
a) se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas;
b) se o valor cobrado corresponde exatamente à medição dos serviços
pactuados;
c) se a Nota Fiscal tem validade e se está corretamente preenchida no tocante
a datas e dados da execução do serviço; e
d) se está acompanhada das certidões negativas de débitos;
IX – confirmar as medições;
X - o recebimento dos serviços deverá ser precedido de notificação da empresa
contratada para avaliação dos serviços executados e conferência do
cumprimento de todas as cláusulas contratuais. A existência de pendência
determinará a emissão de Termo de Recebimento Provisório e o
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estabelecimento de prazo para sua eliminação e posterior emissão de Termo de
Recebimento Definitivo para encerramento do contrato e devolução da garantia
contratual, quando for o caso;
XI - arquivar cópia do Registro de Responsabilidade Técnica – RRT enviada pela
contratada;
XII - arquivar cópia do CEI – Cadastro específico do INSS da Obra enviada pela
contratada;
XIII - informar o descumprimento de cláusulas contratuais, mormente quanto ao
prazo, a fim de se aplicarem as sanções cabíveis; e
XIV - manter contato regular com o preposto/representante da contratada, com
vistas a permitir o fiel cumprimento do contrato.
Art. 9° - Principais procedimentos que deverão ser realizados pelo gestor
do contrato:
I - planejar a execução do contrato;
II - estimar despesas decorrentes da execução do contrato, para subsidiar o
planejamento de gastos e a execução orçamentária;
III - organizar o processo de pagamento;
IV - monitorar o realizado em relação ao que estava previsto;
V - registrar todas as ocorrências da execução;
VI - manter formulários ou fichas de registro de ocorrência;
VII - organizar e alimentar relatório da execução;
VIII - emitir à contratada Nota Fiscal, autorização de compra ou ordem de
execução de serviços;
IX - avaliar os resultados;
X - prestar contas de seu gerenciamento.
Capítulo III
DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Art. 10. A análise dos instrumentos contratuais deverá ocorrer através dos
procedimentos de:
I - verificação se os contratos, aditivos e rescisões foram firmados pelas partes
e testemunhas e devidamente publicados os seus extratos nos instrumentos
legalmente exigidos (DOU, DOE OU DOM);
II - observar se estabelecem com clareza e precisão cláusulas mínimas que
definam direitos, obrigações e responsabilidade das partes.
III - analisar se estão em conformidade com os termos do Edital de Licitação e
da proposta a que se vinculam, ou do termo que a dispensou.
Art. 11. O fiscal de contrato deverá analisar se os contratos possuem
cláusulas necessárias que estabeleçam:
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I - o objeto;(inciso I do art. 55, Lei federal n° 8.666/93)
II - a forma de fornecimento, se integral ou parcelado;(inciso II do art. 55, Lei
Federal n° 8.666/93)
III - o regime de execução; (inciso II do art. 55, Lei Federal n° 8.666/93)
IV - os preços e condições de pagamento; (inciso III do art. 55, Lei Federal n°
8.666/93)
V - a periodicidade de reajustamento; (inciso III do art. 55, Lei Federal n°
8.666/93)
VI - a atualização monetária; (inciso III do art. 55, Lei Federal n° 8.666/93)
VII - o prazo de início e de entrega; (inciso IV do art. 55, Lei Federal n° 8.666/93)
VIII - o crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa; (inciso V do art. 55, Lei
Federal n° 8.666/93)
IX - as garantias; (inciso VI do art. 55, Lei Federal n° 8.666/93).
X - a previsão de casos de revisão; (art. 40, XI da Lei nº 8.666).
XII - os casos de rescisão; (inciso VIII do art. 55, Lei Federal n°. 8.666/93)
XIII - o reconhecimento de direito em caso de rescisão; (inciso IX do art. 55, Lei
Federal n°. 8.666/93)
XIV - a legislação aplicável; (inciso XII do art. 55, Lei Federal n°. 8.666/93)
XV - as condições de importação e taxa de câmbio; (inciso X do art. 55, Lei
Federal n°. 8.666/93)
XVI - a prestação de garantia desde que estabelecida no Edital de Licitação e no
limite permitido em lei; e(inciso XIII do art. 55, Lei Federal n°. 8.666/93).
XVII - o foro da sede da administração para dirimir questões relativas ao contrato
(art. 55, §2 do art. 55, Lei Federal n°. 8.666/93).
Art. 12. Nos casos de despesa decorrente de Licitação, Dispensa ou
Inexigibilidade, o fiscal deverá analisar se houve assinatura de contrato ou outro
instrumento hábil permitido pela lei.
Parágrafo Único. Observar se nos instrumentos convocatórios está anexado a
minuta do contrato e se foi previamente aprovada pela Assessoria Jurídica.
Capítulo IV
DOS ADITIVOS AOS CONTRATOS
Art. 13. A análise dos aditivos aos contratos deverá ocorrer através dos
procedimentos de:
I - verificar se as prorrogações de prazo de duração dos contratos foram
devidamente justificadas e obedecem aos prazos previstos em lei;
II - analisar se as prorrogações de contratos de serviços essenciais estão
devidamente caracterizadas e previamente autorizadas;
III - observar se todas as alterações contratuais de prazos, acréscimos,
supressões e outros foram objetos de Termos Aditivos numerados
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sequencialmente e publicados os seus extratos nos meios exigidos em lei (DOU,
DOE ou DOM);
IV - verificar se os termos Aditivos foram assinados ainda na vigência dos
contratos;
Art. 14. No caso de aditamentos, o fiscal de contratos deverá observar se
estes obedeceram aos limites supressões e acréscimos permitidos pelo art. 65,
da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
Art. 15. Nos casos de realinhamento de preço, o fiscal deverá avaliar se
houve fato superveniente, que após a apresentação da proposta com
comprovada repercussão nos preços contratados, implicaram na revisão destes
para mais ou para menos (realinhamento de preços).
Capítulo V
DAS RECISÕES CONTRATUAIS
Art. 16. Nos casos de Rescisão Contratual verificar se está fundamentada
nos casos previstos em lei.
Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.17. Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 18. As regras desta Instrução Normativa aplicar-se-ão a partir da data
de sua publicação, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência
de instrumentos que por ventura existam e que normatizavam tais
procedimentos, e na sua existência restando todos revogados.
Art. 19. Esta Instrução entra em vigor na data da sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021.
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SECRETARIA
DAP.CONTROLADORIAE
OUVIDORIA GERAL
Ériton
Prudêncio
Gomes
Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral

ANEXO I
MODELO DE CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DOS CONTRATOS ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO INTERNA
CI Nº /2021
Itaitinga/CE, __ de novembro de 2021.

Ao Exmo. Sr.
Nome do gestor
Secretário de ________
Assunto: Apresenta o cronograma de planejamento de fiscalização dos contratos que serão
acompanhados no mês de ________.

Com os cumprimentos de estilo, tendo em vista a Portaria de Designação nº
XXXXXXXX, levo ao conhecimento de V. Exa. que devido a impossibilidade física de
acompanhamento simultâneo de todos os contratos desta Secretaria, apresento o cronograma
de planejamento de fiscalização dos contratos que serão acompanhados no mês de ________:
SECRETARIA

FORNECEDOR

CONTRATOS

Importante salientar a necessidade
acompanhamentos dos contratos supramencionados.

do

NOTAS FISCAIS (DE ACORDO
COM O CONTRATO)

transporte

para

auxílio

nos

Cordialmente, apresenta-se na oportunidade, manifestações de apreço e
distinguida consideração.
Atenciosamente,
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Fiscal de Contratos Administrativos
Portaria XXXXXX

ANEXO II

N° ___/2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO FISCAL DE CONTRATOS

ORGÃO EMITENTE: Nome da secretaria
CONTRATO: Informar o número do contrato e a razão social da contratada
OBJETO: informar o objeto do contrato

PERÍODO
Vigência do contrato

ACOMPANHAMENTO:
INSPEÇÃO
DATA: informar o período da inspeção
LOCAL: Local da inspeção

OCORRÊNCIAS:
(informar aqui as ocorrências que houve no mês, assim como o cumprimento das obrigações pela contratada e a forma
de execução pactuada, podendo ser registradas também neste local os descontos e as penalidades aplicadas).
RETORNO DA EMPRESA:
(Das diligências demandadas e das providências adotadas pela contratada visando adimplir o erro ou corrigir as falhas).

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA:
(informar aqui os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências contidas no edital. Informar também as
deficiências que foram verificadas).

RECOMENDAÇÕES:
(Observações/sugestões/reclamações).

ASSINATURA
DATA: __/__/_____.

Espaço para assinatura e carimbo

