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INST
TRUÇÃO NORMATI
N
VA Nº. 00 4/2017
ÕE
SOB
BRE
PR
ROCEDIM ENTOS
“DISPÕ
CONTR
RATOS E DESIGNAÇ
D
ÇÃO DE FIISCAIS.”

DE

UNID
DADE RE
ESPONSÁ
ÁVEL: Settor de lic
citações e contratoos, secrettarias
orde
enadoras.
1–D
DA FINALIDADE
Cum
mpre esta Instrução
o Normativva, dentre
e outras finalidadess, estabelecer
proccedimentoss para o co
ontrole inte
erno dos in
nstrumento
os contratuuais celebrrados
pelo Município
o com a iniciativa p
privada ou entes públicos e, ddesignaçã
ão de
fisca
ais para o seu
s devido
o acompan
nhamento.
2–D
DA ABRANGÊNCIA
A
Esta
a Instrução
o Normativ
va abrange
e especific
cadamente
e o Setor de licitaçõ
ões e
Conttratos, e to
odas as unidades da Estrutura Administra
ativa do Muunicípio.
3–D
DOS CONCEITOS
Para
a fins desta
a Instrução
o Normativva, conside
era-se:
3.1 - CONTR
RATO: do
ocumento formal, previamente
e aprovaddo pelo órgão
ó
juríd
dico, conte
endo cláus
sulas obrig
gacionais entre
e
a iniciativa privvada ou entes
e
públicos, seleccionados mediante
m
p
processo de licitação ou de conntratação direta
d
para
a a execuçã
ão de um objeto.
o
3.2 - OBJETO
O DA CON
NTRATAÇ
ÇÃO: a aquisição, a obra ou a prestaçã
ão do
servviço, suficie
entemente caracterizzado.
3.3 - GESTÃO
O DE CON
NTRATOS:: Conjunto de atos e procedim
mentos volttados
ao a
acompanha
amento e fiscalizaçã
ão dos con
ntratos administrativvos, com vistas
v
ao sseu integra
al cumprim
mento e a
atendimentto às nece
essidades da Secre
etaria
requ
uisitante.
3.4 - ORDENA
ADOR DE DESPESA
A OU GES
STOR DE CONTRAT
TO: autoridade
competente pa
ara produz
zir atos, disstribuir dec
cisões e ex
xecuções aadministrattivas,
auto
orizar desspesas, assinar
a
ccontratos, acordos, convêniios e outros
instrrumentos congênere
c
es, emitir e assinar ordem de
e pagamennto e auto
orizar
suprrimento,observado as
s normas p
pertinentes
s à matéria
a.
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3.5 - FISCAL
L DO CO
ONTRATO
O: servidor designado pelo Ordenador de
Desp
pesa para
a acompanhar a exxecução dos
d
contra
atos firmaddos pelo ente
público quanto
o aos aspectos físico s, operacio
onais e documentaiss, atendend
do as
exigê
ências do art. 67 da Lei nº 8.66
66/93.
3.6 - PREPOS
STO DO CONTRATA
ADO: pess
soa design
nada pela ccontratada
a que
irá rrepresentá
á-la. Pratic
ca atos re
eferentes ao contra
ato, em noome e co
om a
auto
oridade do contratado
o, devendo
o ser por esse,
e
expre
essamentee designad
do na
form
ma do art. 68da
6
Lei nºº 8.666/93..
3.7 - TERMO ADITIVO:
A
instrumen to que ten
nha como objetivo
o
am
modificaçã
ão de
conttrato já ce
elebrado, sendo qu
ue sua forrmalização
o deve obbrigatoriam
mente
ocorrrer durantte o períod
do de vigê
ência do in
nstrumento
o de Conttrato, veda
ada a
alterração da natureza do
o objeto ap
provado.
3.8 - APOSTIILAMENTO
O: é a an
notação ou
u registro administraativo, que não
alterre as caraccterísticas do contrato
o, conform
me art. 65, §8º da Lei nº 8666/93.
3.9 - ATA DE REGISTR
RO DE PR
REÇOS: do
ocumento vinculativoo, obrigacional,
com caracteríísticas de comprom
misso para
a futura contratação
c
o, no qua
al se
regisstram os preços,
p
forrnecedoress, órgãos participanttes e conddições a se
erem
pratiicadas, co
onforme as
s disposiçõ
ões contid
das no instrumento cconvocató
ório e
prop
postas apre
esentadas..
4–D
DA BASE LEGAL
O fu
undamento
o jurídico desta in
nstrução normativa
n
encontra respaldo nos
segu
uintes precceitos norm
mativos:
4.1 – Constituição Federral de 1988
8;
4.2 - Lei Federral nº. 8.66
66/1993;
4.3 – Lei Fede
eral nº. 10.5
520/2002;
4.4 - Lei Comp
plementar nº.123/200
n
06;
4.5 – Decreto Federal nºº 3.555/200
00;
4.6 - Lei Municcipal Nº. 11
18/2005 –
4.7- Demais le
egislações pertinente
es ao assun
nto.
5–D
DAS RESP
PONSABIL
LIDADES
5.1 D
Da Secreta
aria Munic
cipal de A
Administra
ação, finan
nças e plaanejamento:
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I - Promover a divulgação da Instru
ução Norm
mativa, man
ntendo-a attualizada;
II - O
Orientar ass Unidade
es Executo
oras (Secre
etarias Mu
unicipais) e supervisionar
sua aplicação;
III - Promover discussõ
ões técniccas com as
a unidade
es executo
toras e co
om a
unidade respo
onsável pe
ela coorde
enação do
o controle interno, ppara definir as
rotin
nas de trab
balho e os respectivo
os procedimentos de
e controle qque devem
m ser
objeto de alterração, atua
alização ou
u expansão
o.
5.2 D
Do Setor de
d Licitaçõ
ões e Con
ntratos:
I - Formaliza
ar o proce
esso de p
preenchim
mento da empresa vencedora
a do
proccedimento licitatório na
n minuta d
do Contratto ou Ata de
d Registroo de Preço
o;
II - R
Recolher a assinatura
a das parte
es envolvid
das;
III - Providencciar a publlicação do
o extrato do Contrato
o ou Ata dde Registrro de
Preçço no Diáriio Oficial do
d Estado do Pará, no
n DOU - Diário Oficcial da União e
no p
portal da trransparênc
cia. No ca
aso de Ata
a de Registro de Preeço divulga
ar no
site d
da Prefeitu
ura;
IV - Providenciar o arquiv
vamento d
de forma crronológica.
Das Unida
ades Exec
cutoras (Se
ecretarias
s Municipa
ais):
5.3 D
I - Acompanh
har o pro
ocesso liciitatório em
m todas as
a suas fa
fases desd
de a
assin
natura do
o pedido, exercend
do o acompanhame
ento da execução dos
conttratos;
II - Recolher assinatura
a do Orde
enador de Despesa no contraato ou Ata de
Registro de Prreço;
Designar, mediante Portaria
P
(A
Anexo I), o fiscal do contrato;
III - D
IV - Anexar ao
os autos Te
ermo de A
Aceite de Fiscalizaç
ção do Co
ontrato (An
nexo
II), re
eferente ao
o aceite do
o fiscal do contrato;
V - Verificar junto ao
os Fiscais de Contrato se os prazoss de entrega,
ontratadas
espe
ecificaçõess e quantidades co
s, bem co
omo as pprestações
s de
servviços, enccontram-se
e de aco
ordo com o estabe
elecido nno instrum
mento
conttratual;
VI - Alertar a unidade responssável pela
a Instruçã
ão Normaativa sobre
e as
alterrações que
e se fizere
em necesssárias nas rotinas de
e trabalho,, objetivan
ndo a
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sua otimizaçã
ão, tendo
o em vistta, princip
palmente, o aprimooramento dos
proccedimentoss de contro
ole e o aum
mento da eficiência
e
operacionall;
VII - Manter a Instrução
o Normativva à dispo
osição de todos
t
os ffuncionário
os da
unidade, velan
ndo pelo fie
el cumprim
mento da mesma;
m
VIII - Cumprir fielmente as
a determiinações da
a Instrução
o Normativva, em esp
pecial
quan
nto aos procedime
entos de controle e quanto
o à padrronização dos
proccedimentoss na geraçã
ão de docu
umentos, dados
d
e infformaçõess.
5.4 D
Dos Fisca
ais de Contrato:
I–A
Assinar o Termo
T
de Aceite
A
de F
Fiscalização do Contrrato;
II - L
Ler minuciosamente o contrato
o, termo de
d referênc
cia/projeto básico e seus
anexxos, conh
hecer seu
u objeto e anotar em registro própprio todas
s as
ocorrrências relacionadas
s à sua exe
ecução;
III – Manter attualizada planilha
p
de
e execução do contrrato, acom
mpanhando
o sua
execcução físico-financeirra;
IV - Esclarece
er dúvidas do repressentante da
a Contrata
ada que esstiverem sob
s a
sua alçada, encaminhando pro
oblemas que
q
surgirem quanndo lhe faltar
competência;
V-A
Atestar a execução
e
dos
d serviço
os ou entrrega de be
ens realiza ndo a med
dição
dos mesmos.
Do Contro
ole Interno
o:
5.5 D
I-P
Prestar apo
oio técnico por ocasi ão das atu
ualizações da Instruçção Norma
ativa,
em e
especial no
o que tang
ge à identifficação e avaliação
a
dos pontoss de controle e
resp
pectivos pro
ocedimentos de conttrole;
II - Avaliar através da
d ativida
ade de auditoria
a
interna a eficácia dos
proccedimentoss de contrrole ineren
ntes aos Contratos,
C
propondo alteraçõe
es na
Instrrução Norm
mativa para
a aprimora
amento dos
s controles
s;
III - C
Criar e ma
anter atualiz
zado o ma
anual de prrocedimentos, em meeio documental
e/ou
u em base de dados
s, de forma
a que conttenha sem
mpre a verssão vigentte de
cada
a Instrução
o Normativa;
IV - Acompanh
har periodicamente a
as atividades, visando melhoriaas nos serv
viços
presstados.
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6–D
DOS PROC
CEDIMENTOS
6.1 D
Do Setor de
d Licitaçã
ão de Con
ntratos:
I – In
nstruir o prrocesso no
o caso de p
procedimento licitatório;
II – Preenche
er os dado
os da em presa ven
ncedora do
o processoo licitatório na
minu
uta do Con
ntrato ou Ata de Regiistro de Preço;
III - Imprimir 04 (quatrro) vias do
o contrato
o, a prime
eira para o process
so, a
segu
unda para a secreta
aria requissitante, a terceira, para
p
empreesa vence
edora
(con
ntratada) e a quarta arquivo
a
do Setor;
IV – Convoca
ar o licitan
nte venced
dor para no
n prazo de
d 05 (cinnco) dias úteis
prorrrogáveis por
p
mais 05 (cinco
o), assinarr o contra
ato, aceitaar ou retirrar o
instrrumento eq
quivalente de acordo
o com o artt. 64 da Lei nº 8.666//93, advertindoo das penaliidades prrevistas n
no art. 81
1 da mesma Lei em caso
o de
desccumprimen
nto;
V – Enviar o process
so para a Secretaria Requis
sitante paara recolher a
assin
natura do Ordenador de Despe
esas, emis
ssão de Po
ortaria (Annexo I) e Te
ermo
de A
Aceite de Fiscalização
F
o do Contrrato (Anexo
o II);
VI – Providencciar a pub
blicação do
o extrato do
d Contrato ou Ata dde Registrro de
Preçço no Diáriio Oficial do
d Estado do Pará, no
n DOU - Diário Oficcial da União e
no p
portal da tra
ansparência.
VII – Abastece
er a Relaçã
ão de Conttratos – Pla
anilha virtu
ual com o nnome completo
do fiscal do co
ontrato e nú
úmero de p
portaria;
VIII – Enviar o processo para o se tor de com
mpras para
a emissão dda Autoriz
zação
de F
Fornecimen
nto;
IX – Providencciar o arquivamento d
do Contratto ou Ata de
d Registroo de Preço
os de
form
ma cronológ
gica.
6.2 D
Da Secreta
aria Requisitante:
I–R
Receber o processo;
II – Recolherr a assin
natura do Ordenado
or de De
espesas nno instrum
mento
Conttratual ou Ata
A de Reg
gistro de P
Preço;
III - E
Emitir Porttaria (Anexo I) desig
gnando o Fiscal
F
do Contrato;
C
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IV - Juntar Terrmo de Ac
ceite de Fi scalização do Conttrato (Aneexo II) assinado
pelo fiscal do Contrato
C
e seu respe
ectivo suple
ente;
Retornar o processo ao Setor d
de Contrattos.
V–R
6.3 D
Do Fiscal do Contra
ato:
I–A
Assinado o Termo de
d Aceite de Fiscallização do
o Contrato
o (Anexo II), o
Fisca
al fará cópia
c
repro
ográfica d
do contrato e dem
mais peçaas process
suais
nece
essárias e/ou
e
sufic
cientes pa
ara acom
mpanhamen
nto de ssua execu
ução,
conffeccionand
do arquivo próprio de
e toda exec
cução contratual;
II - V
Verificar se foi emitiido empen
nho referen
nte ao con
ntrato, e sse o extratto do
conttrato foi devidamente
e publicado
o;
III - Conferir se
s foi des
signado um
m preposto da emp
presa paraa atuar jun
nto à
adm
ministração;;
IV - Apurar se
s o praz
zo de enttrega, esp
pecificaçõe
es e quanntidades, ou
o a
presstação de serviço, encontram
m-se de acordo com
c
o esstabelecido
o no
instrrumento co
ontratual;
7–D
DAS CONS
SIDERAÇÕ
ÕES FINA
AIS
Esta
a instrução
o normativ
va visa ate
ender a necessidad
n
de de paddronização
o dos
proccedimentoss internos
s referen
nte a elaboração e arquiivamento dos
instrrumentos contratuais – Con
ntrato e Atas
A
de Registro de Preço
os, e
desig
gnação de
e Fiscais de
e Contrato
o.
No d
decorrer dos trabalh
hos poderã
ão surgir demais
d
com
mpetênciass que pod
derão
ser rresolvidas junto ao Controle
C
Intterno.
Esta
a Instruçã
ão Norma
ativa deve
erá ser atualizada
a sempree que fatores
orga
anizacionaiis, legais ou técniccos assim o exigire
em, a fim de mantter o
proccesso de melhoria
m
co
ontínua.
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Perte
ence tamb
bém a esta
a Instrução Normativa
a os anexo
os:
ANE
EXO I: Porttaria
ANE
EXO II: Terrmo de Ace
eite de Fisccalização do
d Contratto
Esta
a Instrução
o Normativa
a entra em
m vigor a pa
artir de sua
a aprovaçãão.
Belte
erra-PA, 05
5 de janeirro de 2018
8.
PUB
BLICA-SE E CUMPRA-SE.
Digitally signed by EZIO DE SOUSA
MONTEIRO:68177321234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=23917962000105, cn=EZIO DE
SOUSA MONTEIRO:68177321234

ÉZIO DE S
SOUSA MONTEIRO
M
O
Con
ntrolador Geral
G
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ANEXO I

Porta
aria nº___/20
01_

DES
SIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO
Designa servidor
s
parra acompan
nhar e
fiscalizar a execuçãão dos co
ontrato
advindos da
d Pregão nnº __/201_.
O(a) Sr(a)NOME DO SECRE
ETÁRIO, SEC
CRETÁRIA MUNICIPAL
M
DE XXXXXX
X, no uso de
e suas
atribu
uições legaiss, consideran
ndo o dispostto no art. 67 da Lei 8.666
6, de 21 de juunho de 199
93.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar
D
o(a) servidor(a
a) XXXXXX, matrícula XXXXX, parra acompan
nhar e
fiscalizar a execução do contrrato advindoss da Pregão nº __/201_.
Art. 2º - De
eterminar que o fiscal ora
a designado deverá:
I - zelar pelo
p
fiel cum
mprimento d
do contrato, anotando em
e registro próprio todas as
ocorrrências à sua
do o que forr necessário à regularizaação das falttas ou
a execução, determinand
dos d
defeitos obse
ervados, e, submeter
s
ao
os seus supe
eriores, em tempo
t
hábil, as decisões
s e as
provid
dências que ultrapassare
em a sua com
mpetência, nos
n termos da lei;
II - avaliar, continuame
ente, a qualid
dade dos serrviços presta
ados e/ou maateriais forne
ecidos
pela CONTRATA
ADA, em pe
eriodicidade adequada ao
a objeto do contrato, e durante o seu
perío
odo de valida
ade, eventualmente, prop
por a autorid
dade superior a aplicaçãoo das penalid
dades
legalm
mente estabelecidas;
III- atestar,, formalmente, nos autoss dos process
sos, as notas fiscais relaativas aos se
erviços
prestados e/ou aos materia
ais fornecido
os, antes do
d encaminh
hamento aoo Financeiro para
pagamento.
Art. 3º - Dê
ê-se ciência ao servidor d
designado e publique-se.
Art. 4º - Essta Portaria entra
e
em vigo
or na data de
e sua publica
ação.
Art. 5º - Re
evogam-se as
a disposiçõe
es em contrá
ário.
Registre-se
e.Publique-se. Cumpra-sse.
Belterrra - PA, ___ dde____ de 201__.
2

ESTADO DO PARÁ
P

PREFEITU
P
URA MUN
NICIPAL DE BELTE
ERRA
P
PODER
EX
XECUTIV
VO
C
CNPJ
(MF) 01.614.112/00001‐03

NOME D
DO SECRETARIO
Secre
etário Mun
nicipal de XXXXXXXX
X
XXXX
Decreto
o nº (nº/ano
o do decre
eto de nom
meação).

ANEXO III
Proc
cesso nº
Porttaria nº
Obje
eto:
RMO DE ACEITE DE
E FISCALIZ
ZAÇÃO DO
O CONTRA
RATO
TER
Decllaro que serei responsável pella fiscaliza
ação do co
ontrato origginado por este
proccesso e esta
e
porta
aria, acom
mpanhando
o sua exe
ecução e adotando
o os
proccedimentoss que se fiz
zerem neccessários para
p
exigir seu fiel cuumprimento, de
acorrdo com as
a cláusula
as do instrrumento e disposiçã
ão legais qque regula
am a
maté
éria.
CAL
FISC
UNID
DADE:
SER
RVIDOR RE
ESPONSÁ
ÁVEL:
CAR
RGO/FUNÇ
ÇÃO:
SET
TOR DE LO
OTAÇÃO:
FON
NE DE CON
NTATO:
E-MA
AIL:
Belterrra-PA, ___
_ de _____
_____________ de 20
01_.

________
_________
_________
_________
________
Assina
atura do Se
ervidor

Ob
bs.: Este documento deve consstar obriga
atoriamente
e do proce sso licitató
ório
apó
ós a assina
atura do Contrato/Ata
C
a de Regis
stro pelo Ordenador
O
dde Despes
sas.

