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CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA 
ESTADO DO ESPiRITO SANTO 

INSTRUGAO NORMATIVA SCL N° 004/2015 

DISPOE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E 
NORMAS PARA A_ CELEBRACGAO €E 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DE 
CONTRATOS, ADITIVOS E INSTRUMENTOS 
CONGENERES DA CAMARA MUNICIPAL DE 
ITARANA/ES. 

Versao: 01 

Aprovagao em: 26/03/2015 

Ato de Aprovagao: Ato da Presidéncia n° 001/2015. 
Unidades Responsaveis: Secretaria Geral, Departamento Contabil/Financeiro e 

Assessoria Juridica. 

| - FINALIDADE 
Estabelecer normas e procedimentos para o acompanhamento da celebracao, 

vigéncia, execugao e fiscalizacao dos contratos, aditivos e instrumentos congéneres 
da Camara Municipal de Itarana/ES. 

ll - ABRANGENCIA 
Esta Instrugao Normativa abrange a Presidéncia da Camara, a Secretaria Geral, o 
Departamento Contabil/Financeiro, a Assessoria Juridica, e demais unidades afetas ao 
procedimento. 

Ill - CONCEITOS 
1 - Para os fins desta Instrug¢ao Normativa considera-se: 

1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO: ajuste que a Administracao Publica, 
agindo nessa qualidade, firma com o particular (pessoa fisica ou juridica) ou outra 
entidade administrativa para a consecugao de objetivos de interesse publico, nas 

condi¢ées estabelecidas pela propria Administragao, segundo o regime juridico de 
direito publico. 

1.2 - TERMO ADITIVO: instrumento pelo qual se formaliza alteragées no 

contrato original firmado, efetuando-se acréscimos ou supressGes no objeto, 

prorrogagées, repactuagdes, além de outras modificagées admitidas na Lei Federal n° 
8.666/93. 

1.3 - OBJETO DO CONTRATO: descri¢ao resumida indicadora da finalidade 
do contrato. . 

1.4 - VIGENCIA DO CONTRATO: periodo compreendido entre a data 
estabelecida para o inicio da execug¢ao contratual (que pode coincidir com a data da 
assinatura) e seu término. 

1.5 - SERVIGO: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 
interesse para a Administracdo, tais como: demoligao, conserto, instalagao, 
montagem, operagao, conservacgaéo, reparacao, adaptagdo, manuten¢ado, transporte, 
locagao de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais, de acordo 
com a Lei n° 8.666/93. 

1.6 - FISCALIZAGAO: a observacao sistematica e periddica da execugdo do 
contrato. 
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1.7- FISCAL DO CONTRATO: representante da Administragao, nomeado por 
Portaria, responsavel pelo acompanhamento da execucao e fiscalizagao dos contratos 
e instrumentos congéneres, de forma a garantir que seja cumprido o disposto nos 

respectivos instrumentos e atendidas as normas orcamentarias e financeiras da 
Administracgao Publica. E 0 elo de comunicac¢ao entre a Administracdo e o Contratado, 
conforme artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei n° 8.666/93. 

1.8 - GESTOR DE CONTRATOS: nomenciatura utilizada nesta instrugao 

normativa para identificar o servidor efetivo designado pela Administragao, por 
Portaria, que tem por finalidade cuidar de quest6es relativas a confeccao, 
formalizagao, vigéncia e prorrogagao de todos os contratos, aditivos e instrumentos 

congéneres; . 
1.9 - TERMO DE REFERENCIA - TR: documento no qual uma instituicao 

Contratante estabelece os termos pelos quais um servigo deve ser prestado ou 
um produto deve ser entregue por potenciais contratados. 

a) Os Termos de Referéncia precedem a assinatura do Contrato e tem como 

fungao principal informar potenciais contratados sobre as especificagées do servico ou 
produto. 

b) Pelo TR se exprime explicitamente, a defini¢ao do produto e a forma como 

deve ser executado juntamente com o seu prazo de execuc¢ao, o custo total necessario 
para a realizacgao do produto e os critérios legitimos de avaliagao de pessoal habil para 
a execuc¢ao deste. 

1.10 - EMPENHO: ato emanado de autoridade competente que cria para a 
Administragao, obrigag¢des de pagamento, pendente ou nao de implemento de 
condi¢ao, compreendendo a autoriza¢ao e a formalizagao. 

1.11- LIQUIDAGAO: conforme definido no Art. 63, da Lei n° 4.320/64, consiste 

na verificagao do direito adquirido pelo credor tendo por base os titulos e documentos 
comprobatorios do respectivo crédito. 

1.12 - PAGAMENTO: consiste na entrega de numerario ao credor, com 

extincdo da obrigagao. E 0 terceiro e Ultimo estagio da despesa e somente podera ser 
efetuado apos regular liquidagao. 

1.13 - NOTIFICACAO: documento elaborado para dar conhecimento aos 

fornecedores sobre irregularidades nos servi¢os, obras e servigos de engenharia ou 
materiais fornecidos, bem como, para solicitar que possiveis falhas sejam sanadas no 
prazo preestabelecido pela autoridade licitante; 

1.14 - RELATORIO: documento elaborado contendo informagdes sobre a 
execu¢ao do instrumento contratual:; 

1.15 - CADASTRO DE FORNECEDOR: processo de inscri¢ao instituido pela 

Lei n° 8.666/93, que admite pessoa fisica ou juridica como integrante do grupo de 

fornecedores cadastrados, concedendo-Ihes para tanto, o Certificado de Registro 

Cadastral - CRC mediante apresentagaéo da documentagao exigida conforme 
procedimentos de instrug¢ao normativa propria. 

1.16 - SOLICITANTE: servidor que, apos identificar suas necessidades, solicita 
a contratagao de servi¢os, obras e servicos de engenharia, bem como, aquisigdes de 
bens para atender o interesse publico da Camara Municipal: 

1.17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: sucess4o encadeada de atos, 

juridicamente ordenados, destinados a obtengcado de um resultado final, que 
consubstancia uma determinada decisao sobre certa controvérsia de natureza 
administrativa. 
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IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
A Instrugao Normativa busca atender legalmente os dispositivos contidos na Lei 
Federal n° 8.666/93 e Lei Federal n° 4.320/64 e demais normas aplicaveis ao assunto. 

V - RESPONSABILIDADES 
1 - Do Fiscal do Contrato: 

1.1- acompanhar e fiscalizar a execugao do Contrato; 
1.2 - propor a celebragao de Aditivos ou rescisao, quando necessario; 

1.3 - controlar o prazo de vigéncia do Contrato; 
1.4 - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 

cronoldgica, cuidando para que o valor do Contrato nao seja ultrapassado; 
1.5 - comunicar formalmente a unidade competente, apds contatos prévios com 

a contratada, as irregularidades cometidas passiveis de penalidade; 
1.6 - solicitar, a unidade campetente, esclarecimentos quando necessario; 

1.7- autorizar, formalmente, quando do término da vigéncia do Contrato, a 

liberagao da garantia contratual em favor da contratada; 
1.8 - manter, sob sua guarda, copia dos processos de contrata¢ao; 

1.9 - encaminhar a autoridade competente eventual pedido de modificagées no 
cronograma fisico-financeiro, substituig6es de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada; 

1.10 - confrontar os pregos e quantidades constantes da Nota Fiscal com os 

estabelecidos no Contrato; 

1.11- receber e atestar Notas Fiscais e encaminha-las a unidade competente 
para pagamento; 

1.12 - verificar se o prazo de entrega, especificacées e quantidades encontram- 

se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual. 
a) oO descumprimento de quaisquer dos deveres atribuidos ao Fiscal do 

Contrato implicara na instauragao de processo administrativo disciplinar para apurar a 
responsabilidade civil, penal e/ou administrativa. 

2 - Do Gestor do Contrato: 
2.1- elaborar os termos contratuais e seus respectivos aditivos/alterag6es em 

observancia a Lei n° 8.666/93, ao Termo de Referéncia -TR e demais normas 
pertinentes em conjunto com a Assessoria Juridica; 

2.2 - manter-se atualizado dos termos contratuais e suas alteragdes; 

2.3 - acompanhar a vigéncia dos Contratos; 

2.4 - providenciar a publicaga€o dos Contratos, Aditivos e instrumentos 
congéneres; 

2.5 - encaminhar a Secretaria Geral o nome do servidor indicado para 
fiscalizagao e os dados do Contrato para fins de confeccao da Portaria e publicagao; 

2.6 - manter sob sua guarda o arquivo de Contratos e alteragdes, Portarias de 

nomeacées dos Fiscais de Contratos e todas as publicacées; 
2.7 - comunicar a Secretaria quando verificado o nao cumprimento das 

disposi¢6es dessa instru¢ao normativa pelos fiscais dos contratos; 
2.8 - acompanhar os langcamentos referentes aos Contratos, Aditivos e 

instrumentos congéneres no site oficial da Camara Municipal, responsabilizando-se 
por tais informagées, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 

2.9 - comunicar as irregularidades encontradas, situagdes que se mostrem 
desconformes com o Edital ou Contrato e com a Lei; 
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2.10 - cuidar das questdes relativas a comunicagao para abertura de nova 

licitagao a area competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a prestacao de 
servicos e com antecedéncia razoavel; 

2.11 - elaborar ou solicitar justificativa tecnica, quando couber, com vistas a 

alteracao unilateral do contrato pela Administragao; 
2.12 - realizar as demais atividades operacionais afetas: 

a) o descumprimento de quaisquer dos deveres atribuidos ao Gestor de 

Contratos implicara na instauragao de processo administrativo disciplinar para apurar a 
responsabilidade civil, penal e/ou administrativa. 

3 - Da Secretaria Geral: 
3.1- acompanhar a gestao de Contratos, Aditivos e instrumentos congéneres 

da Camara Municipal, mantendo o superior hierarquico informado acerca de todo o 
procedimento, inclusive da necessidade de aplicagao de penalidades quando houver 

descumprimento de clausulas contratuais; 

3.2 - analisar os relatorios de acompanhamento da execucao dos Contratos 

emitidos pelos fiscais; 
3.3 - notificar o Fiscal de Contrato quando detectada falha no cumprimento da 

instrugao normativa ou na fiscalizacao; 
3.4 - adotar medidas necessarias para o fiel cumprimento dos termos 

contratuais; 

3.5 - providenciar a Portaria de nomeagao do Fiscal de Contratos; 
3.6 - providenciar a Portaria de designacao de servidor efetivo para a funcao de 

Gestor de Contratos; 

3.7 - manter 01 (uma) via da Portaria de nomeagao de Fiscal de Contratos na 

pasta funcional do servidor; 
3.8 - publicar as Portarias de nomeacao de Fiscal e Gestor de Contratos; 

3.9 - comunicar ao Gestor de Contratos a concessao de férias, licengas e 

outros beneficios/direitos de servidor que atue como Fiscal de Contrato a fim de que 
se possa promover a indica¢ao do fiscal substituto. 

3.10 - remeter uma copia desta Instrugao Normativa e da Portaria, com a 

respectiva publicagao, ao servidor designado como Fiscal de Contrato para que este 
cumpra com as determinagées. 

4 - Do Solicitante: 

4.1 - solicitar a designacao do Fiscal de Contrato e menciona-lo no Termo de 

Referéncia -TR; 
4.2 - informar ao Fiscal do Contrato quando detectado qualquer irregularidade 

na execu¢gao do Contrato. 

5 - Do Assessor Juridico: 

5.1 - elaborar as minutas de Contratos e Termos de Aditivo; 
5.2 - emitir pareceres acerca dos processos de termos contratuais ou Aditivos 

submetidos a sua analise quanto a legalidade do ato e mediante ao atendimento dos 
principios da Administragao Publica. 

6 - Do Presidente da Camara: 

6.1 - autorizar a formalizagao de Contratos e termos aditivos/alteracées 
contratuais;
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6.2 - designar o Gestor de Contratos; 

6.3 - designar o Fiscal de Contratos; 
6.4 - definir e determinar a aplicagao de penalidades; 
6.5 - determinar a convocagao do segundo colocado na licitagao, quando 

necessario. 

V.1 - DA EXECUGAO 
a) As despesas orcamentarias solicitadas pela Secretaria Geral e autorizadas 

serao empenhadas e liquidadas apos a verificag¢4o de sua consisténcia no 
Departamento Contabil (compatibilidade da despesa com a LOA e a verificagao da 
disponibilidade orgamentaria) € apos a emissao da Nota de Pagamento serao 

encaminhadas para a realizacao do pagamento. 

VI - DAS DISPOSICOES INICIAIS 

A -DO CONTRATO INICIAL 
1 - Todos os Contratos referentes a aquisigao de materiais, prestagao de servicos, 

obras e servi¢os de engenharia serao elaborados pelo Gestor de Contratos e deverao 
obedecer aos preceitos dispostos na Lei Federal n° 8.666/93. 

2 - Nenhum Contrato podera ser firmado sem parecer prévio da Assessoria Juridica. 

3 - Apos a assinatura e publicagao do contrato, o Gestor de Contratos devera manter 

01 (uma) via arquivada e enviar uma cépia para o solicitante. 
3.1 - O solicitante submetera a apreciagao do Presidente da Camara a 

indicagado de um responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do Contrato nas 

seguintes situagdes: 
a) nas contratacdes de servi¢os comuns; no fornecimento de materiais de 

consumo passiveis de estocagem: no fornecimento de servicos ou equipamento de 

informatica e de equipamento e material permanente, o indicado deve ser servidor, 
preferencialmente de provimento efetivo, e que detenha conhecimento acerca do 
objeto do Contrato ou membro da Comissao Permanente de Licitacado —- CPL, quando 

nomeada. 

4 - A indicagao do servidor ou comissao para fiscalizar o Contrato sera de 

responsabilidade da Secretaria Geral, mediante aprovacao do Presidente da Camara. 

5 - Nao havendo possibilidade de atender o disposto no Item 3.1 -— “a”, devera 
constar a justificativa no Termo de Referéncia — TR. 

6 - Os Fiscais dos Contratos deverao observar tambem as InstrugGes Normativas 
especificas quanto aos procedimentos para esse tipo de contratagao. 

7 - O Gestor de Contratos apdos a publicagao da Portaria de nomeacao do Fiscal de 
Contratos devera comunica-lo das determinagées insculpidas nesta Instrugao 
Normativa. 

8 - O Gestor de Contratos devera manter planilha de controle para o acompanhamento 
da execugao e da vigencia dos Contratos e seus Aditivos, bem como, manter 

atualizado relatorio geral indicando os Fiscais e seus respectivos Contratos.
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B - DOS TERMOS DE ADITIVOS 

1 - Os Contratos administrativos poderao ser alterados por decisao unilateral da 
Administragao ou por acordo entre as partes, nos casos permitidos em Lei, por meio 

de Termo de Aditivo. 
1.1 - A Secretaria Geral devera ter o controle da numeracao sequencial dos 

termos de aditivos para o registro da quantidade de alteragdes realizadas pela Camara 
Municipal no exercicio. 

1.2 - Devera ser indicada em destaque a seguinte nomenciatura no termo: 

“Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato n° XX/ XXXX”, “Segundo Termo de Aditivo ao 
Contrato n° XX/ XXXX”", e assim por diante. 

2 - Sendo necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo 
ou supressdes que se fizerem nas obras, servi¢os ou compras, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, e, no caso particular de reforma de 
edificio ou de equipamentos, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus 
acrescimos podera ser feito aditamento de valor: 

3 - Caso ocorra prorrogagao de prazo, a duragao dos Contratos ficara adstrita a 

vigéncia dos respectivos créditos or¢amentarios, exceto quanto aos casos previstos no 
art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 

4 - As solicitagdes de celebragao de Termo de Aditivo Contratual deverao ser 

instruidas com os seguintes documentos: 
4.1 - justificativa para o pedido de Aditivo; 
4.2 - informacao sobre a necessidade de alteragao do TR ou projeto basico; 

4.3 - declaragao do Fiscal do Contrato, manifestando-se sobre a qualidade dos 
servicos prestados € 0 cumprimento das obrigagoes contratuais pela empresa; 

4.4 - pesquisa de precos demonstrando que a prorrogacao do Contrato é 

vantajosa para a administracao; 
a) em todos os aditamentos devera ser informado se a contratada continua 

mantendo, em relacao a execucao do objeto, as condigdes que ensejaram sua 
contratag¢ao, de conformidade com a fundamentag¢ao legal pertinente. 

Vil - PROCEDIMENTOS 

A -DA CELEBRACAO DOS TERMOS ADITIVOS 

1 - A celebragao de aditivos contratuais devera obedecer as mesmas formalidades 
legais dadas ao instrumento de Contrato inicial. 

1.1 - Todos os aditamentos deverao ser previamente autorizados pelo 
Presidente da Camara. 

2 - O responsavel pelas aquisigdes, dentro de um prazo razoavel, antes do término da 

vigéncia do Contrato, verificara se ha possibilidade de aditamento contratual conforme 
previsto na Lei Federal n° 8.666/93. 

2.1 - Caso haja a possibilidade de aditamento contratua!l, devera consultar ao 

Solicitante, se ha interesse em continuar com a contratagao. . 

3 - O Solicitante devera se manifestar acerca de interesse em aditar 0 contrato ou 

continuar 0 servi¢o contratando com outra empresa, dentro de um prazo que seja 
possivel o cumprimento das disposigées nesta instrucao normativa. 

+
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3.1 - Se este nao tiver interesse em continuar com o Contrato, nem realizar 

nova contratagao, o responsavel pelas aquisi¢des solicitara autorizagao do Presidente 
da Camara para arquivamento do processo. 

3.2 - Se nao manifestar interesse em continuar com o Contrato e optar pela 

contratacao de outra empresa, o Solicitante devera encaminhar novo pedido ao 
responsavel pelas aquisic6es. 

3.3 - Se tiver interesse em continuar com o Contrato, devera encaminhar a 

solicitagao de analise da documentacao referente a motivacao da prorrogacao, a 

Secretaria Geral que, apos verificar a possibilidade de aditamento, providenciara junto 
ao interessado toda a documentacao necessaria a formalidade do Termo de Aditivo. 

3.4 - Caso a empresa contratada nao tenna interesse em prorrogar o Contrato, 

a Secretaria Geral devera providenciar os tramites da INSTRUCAO NORMATIVA SCL 
N° 001/2015. 

3.5 - Os Contratos somente poderao ser prorrogados caso nao tenha havido 

interrupgao do prazo de vigéncia, ainda que a interrupcao tenha ocorrido por apenas 
01 (um) dia. 

4 - A Secretaria Geral de posse da documenta¢ao recebida conforme item 3.3 —- A- DA 

CELEBRACAO DOS TERMOS DE ADITIVOS, devera solicitar ao Departamento 

Contabil/Financeiro, informagao acerca da compatibilidade da despesa coma LOAea 
respectiva disponibilidade org¢amentaria. 

4.1 - Se a contratagao nao estiver em conformidade com a LOA ou ainda, se 

nao houver a disponibilidade org¢amentaria para atender a despesa, o processo sera 
devolvido a Secretaria Geral para providenciar o arquivamento. 

4.2 - Confirmada a compatibilidade da despesa com a LOA e a respectiva 

disponibilidade orgamentaria, o Departamento Contabil/Financeiro emitira o empenho 
em nome da Camara Municipal, pelo sistema informatizado de contabilidade e juntara 
a copia ao processo, devendo este ser encaminhado a Presidéncia da Camara. 

5 - Com a autorizacao do Presidente da Camara, a Secretaria Geral encaminhara o 

processo a Assessoria Juridica para emissao de Parecer e elaborag¢ao da minuta do 

Termo de Aditivo. 
5.1- Se nao for autorizado o aditamento do Contrato, o Presidente da Camara 

determinara o arquivamento do processo. 

5.2 - Caso haja inconformidades nos procedimentos, a Assessoria Juridica 
devera indicar e sugerir adequacdes para as providéncias necessarias. 

6 - Juntado o Parecer, o Assessor Juridico encaminhara os autos para a decisao do 

Presidente da Camara; 
6.1 - Nao sendo favoravel a decisao, o Presidente da Camara determinara o 

arquivamento do processo. 

6.2 - Sendo favoravel a decisao, o Presidente da Camara encaminhara o 

processo a Secretaria Geral que convocara a contratada para a assinatura do Termo 
de Aditivo. 

7 - Apos a assinatura, o Presidente da Camara encaminhara o processo a Secretaria 
Geral para tomar as sequintes providéncias:
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7.1 - publicar o extrato do Aditivo contratual no Diario Oficial do Estado, no site 

oficial da Camara Municipal, no atrio do Poder Legislativo e/ou em outro meio de 

divulgagao de grande circulacao: 
7.2 - arquivar 01 (uma) via do Aditivo contratual juntamente com o processo 

contabil referido: 
7.3 - enviar copia do Aditivo contratual para o Solicitante e ao Fiscal do 

Contrato; 
7.4 - manter copia do Termo de Aditivo contratual e publicagdes respectivas na 

Secretaria Geral para fins de acompanhamento e de informacao para a emissao da 
Nota de Empenho. 

& - A Secretaria Geral, apo6s a emissao da Nota de Empenho, encaminhara todo o 
procedimento para assinatura do Presidente da Camara, juntamente com a Nota 

Fiscal atestada pelo Fiscal do Contrato, e@€ em seguida, ao Departamento 
Contabil/Financeiro para a liquidagao e pagamento nos termos dessa _ instrucao 
normativa. 

B - DAS AGOES DE CONTROLE E FISCALIZACAO 
1 - O acompanhamento dos contratos sera realizado por meio da consecucao das 

seguintes acdes do Fiscal de Contrato, sob a supervisao da Secretaria Geral: 
1.1 - verificar se a entrega dos materiais, a execu¢ao das obras ou a prestacao 

de servicos foi ou esta sendo cumprida integral ou parceladamente pelo contratado, no 

que se refere a prazos de entrega, especificacdes, quantidades e outras exigéncias 
contratuais; 

1.2 - elaborar e encaminhar relatorio de acompanhamento, contendo as 

informagoes que tratam do desempenho efetivamente verificado, as inconformidades 

contratuais e/ou outras informagdes que julgar pertinentes e, se necessario, sugest6es 

e recomendagées, devidamente justificadas e fundamentadas, de acées a serem 

implementadas; 
1.3 - encaminhar a Secretaria Geral as sugestées de rescisées contratuais e as 

necessidades de aditivos contratuais em virtude de alteragdes nos _ projetos, 

acréscimos qualitativos e quantitativos, devidamente justificadas e fundamentadas; 
1.4 - encaminhar ao responsavel pelo Cadastro os documentos que 

comprovem a regularidade da habilitagao e qualificagado da contratada nos termos do 
art. 55, XIll, da Lei n° 8.666/93 para que se promova a atualizagao cadastral do 
contratado; 

1.5 - solicitar de seus superiores, em tempo habil, adogado das medidas 

convenientes, decisOes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia; 

1.6 - zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um 
comportamento ético, probo e cortés; 

1.7 - verificar a situacgao de regularidade da Contratada por meio de consulta a 

internet e cadastro de fornecedores, quanto as Certiddes Negativas de Débitos - 
CND’s e demais afetas a contrata¢ao; 

1.8 - ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro proprio todas as 
ocorréncias relacionadas a sua execugao; 

1.9 - esclarecer duvidas do pfeposte/reprasentante da Contratada que 

estiverem sob a sua algcada, encaminhando as areas especificas os problemas que 
surgirem quando lhe faltar competéncia; 

| ,



18 - 04 - 1964 

  

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA 
ESTADO DO ESPiRITO SANTO 

1.10 - verificar a execugao do objeto contratual, proceder a sua medicdo e 

formalizar a atestagao, devendo, obrigatoriamente, em caso de duvida, buscar auxilio 

para que efetue corretamente a atestacao/medi¢ao; 
1.11 - antecipar-se a solucionar problemas que afetem a rela¢ao contratual; 

1.12 - notificar a Contratada em qualquer ocorréncia desconforme com as 

clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao 
(procedimento formal, com prazo) e, em caso de obras e prestagao de servicos de 

engenharia, anotar todas as ocorréncias no diario de obras, tomando as providéncias 

que estejam sob sua responsabilidade, encaminhando as instancias competentes 
aquelas que fugirem de sua competéncia; 

1.13 - receber e€ encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, 

devidamente atestadas ao Departamento Contabil/Financeiro, observando se a fatura 
apresentada pela Contratada refere-se ao objeto que foi efetivamente contratado; 

1.14 - fiscalizar a manutengao, as condi¢des de habilitagdo e qualificagao da 
contratada, com a solicitagao dos documentos necessarios a avaliacao desta; 

1.15 - rejeitar bens e servicos que estejam em desacordo com as 

especificagoes do objeto contratado e/ou do edital da licitagao, principalmente em 

relagao ao prazo ali previsto; 
1.16 - em caso de fatos relevantes e urgentes, o Fiscal do Contrato devera 

emitir o relatorio imediatamente. 

1.17 - constatada a omissao do Fiscal de Contratos quanto ao cumprimento de 

suas responsabilidades, procedimentos e normas insculpidas nesta Instrugao 
Normativa, a Secretaria Geral devera adotar as providéncias necessarias. 

1.18 - recebidos os documentos do Fiscal de Contrato, nos termos do item 

1/1.4 (B - DAS ACOES DE CONTROLE E FISCALIZAGAO), 0 responsavel procedera 
a atualizacao do Cadastro e disponibilizara o CRC atualizado. 

2 - O servidor designado “Fiscal de Contrato”, devera manter copia dos seguintes 
documentos, para que possa dirimir duvidas originarias do cumprimento das 
obrigagdes assumidas pela contratada: 

a) contrato; 

b) todos os aditivos (se existentes); 
Cc) edital da licitagao, 
d) projeto basico ou termo de referéncia: 

e) proposta da Contratada; 

f) relagao das faturas recebidas e das pagas; 
g) correspondéncias entre Fiscal e Contratada. 

3 - O Fiscal de Contrato, durante a execu¢gao dos contratos, devera consultar todas as 

Unidades usuarias, as quais deverao, em tempo habil e por intermedio de pesquisa de 

satisfagao padrao, manifestar-se sobre a qualidade do servico prestado. 

4 - As reuniGes realizadas com a Contratada deverao ser documentadas por atas de 

reuniao, elaboradas pela fiscalizagao e deverao conter, no minimo, os seguintes 
elementos: 

a) data; 
b) nome e assinatura dos participantes; 

c) assuntos tratados: 

d) decisées;
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e) responsaveis pelas providéncias a serem tomadas, e 

f) prazo. 

C -DO CONTROLE DAS INCONFORMIDADES CONTRATUAIS 

1 - O responsavel pelas compras devera verificar no relatorio apresentado pelo Fiscal 
de Contrato o apontamento de nao conformidades e adotar as seguintes providéncias: 

1.1 - registrar no cadastro de fornecedor qualquer descumprimento contratual; 

1.2 - notificar a contratada para sanar o descumprimento de prazos nos 

contratos de prestagao de servicos ou obras; 
1.3 - notificar a contratada para efetuar a entrega ou substituigao de bem com 

defeito nos prazos previstos. 
1.4 - encaminhar copia das notificagées dispostas nos itens 1/1.2 e 1/1.3 

acima, ao Fiscal de Contrato para acompanhamento. 
1.5 - notificar a contratada, no maximo, por 03 (trés) vezes, para, em prazo 

previamente previsto, adotar providéncias de saneamento das _ inconformidades 
contratuais. 

2 - Se as inconformidades forem sanadas pela Contratada, o relatério devera ser 

juntado aos autos, e, caso contrario, o responsavel pelo Departamento devera 

elaborar relatorio e encaminha-lo a Secretaria para que tome ciéncia e remeta ao 
Presidente, com vistas a aplicacdo das penalidades previstas no Contrato, ou 

sugerindo, se necessario, a convocacao da segunda colocada no procedimento 
licitatorio. 

3 - O Presidente da Camara, com base no relatorio disposto no item anterior, definira 

pela procedéncia ou nao das penalidades a serem aplicadas ao contratado e decidira 
pela convoca¢gao ou nao do segundo colocado no certame licitatdrio. 

3.1 - Caso seja improcedente a aplicacao das penalidades, o Presidente da 

Camara encaminhara 0 processo, com a informagao, a Secretaria, que comunicara ao 
Fiscal de Contrato. 

3.2 - Caso seja procedente a aplicacao de penalidades, o Presidente da 

Camara encaminhara o processo a Assessoria Juridica para emissdo de Parecer. 
3.3 - Juntado o Parecer Juridico aos autos, o Presidente da Camara informara 

ao contratado sobre a possibilidade da aplicacao de penalidades e abertura de 
processo administrativo, encaminhando o processo a Secretaria. 

4-O responsavel pelas compras verificara se a inconformidade foi solucionada. 
4.1 - Caso a inconformidade seja solucionada, o responsavel pelas compras 

informara ao Fiscal de Contrato. 
4.2 - Se a inconformidade nao for solucionada, 0 responsavel pelas compras 

elaborara relatorio devidamente instruido @ encaminhara os autos ao superior 

hierarquico para ciéncia e remessa ao Presidente da Camara, que aplicara as 
penalidades previstas no Contrato e determinara a abertura de processo 
administrativo, abrindo-se 0 prazo para interposi¢ao de recurso. 

5 - Decorrido 0 prazo mencionado anteriormente, o Presidente verificara se ha ou nao 
recurso.
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5.1 - Se nao houver recurso, o Presidente encaminhara o processo 4 

Secretaria Geral para registro e publicagao e adocao das medidas para as 
providéncias cabiveis. 

§.2 - Se houver recurso, o Presidente podera reconhecé-lo, informando o fato a 

Secretaria, que tomara ciéncia e comunicara ao Fiscal de Contrato, ou se nao 
reconhecé-lo, adotara as providéncias do item 5.1. 

6 - Os prazos para o contratado apresentar Defesa, quando houver aplicagao de 

penalidade, sao: 
6.1 - 05 (cinco) dias uteis contados da notificag¢do e abertura de vistas ao 

processo, nos casos de adverténcia, multa e suspensao temporaria, conforme 

preceitua o § 2° do art. 87 da Lei n° 8.666/93; 
6.2 - 10 (dez) dias corridos contados da notificagcao e abertura de vistas do 

processo, nos casos de declaracao de inidoneidade, conforme preceitua o § 3° do art. 
87 da Lei n° 8.666/93. 

D - DOS PROCEDIMENTOS PARA LIQUIDAGAO E PAGAMENTO DAS 
DESPESAS: 
1 - As despesas provenientes de Contratos, Aditivos e instrumentos congéneres serdo 

pagas pelo Ordenador de Despesas da Camara Municipal e pelo Departamento 
Contabil/Financeiro, conforme dispuser a clausula contratual que corresponda ao valor 
€ ao pagamento. 

2 - As Notas Fiscais serao atestadas e encaminhadas ao Departamento 

Contabil/Financeiro para liquidagao e pagamento. 
2.1 - Mensalmente, quando do encaminhamento da nota fiscai/fatura para 

pagamento, esta devera ser a original, atestada em seu verso somente pelo Fiscal do 
Contrato ou seu substituto: 

2.2 - O Fiscal de Contrato devera ainda verificar se a Nota Fiscal apresentada 
pela Contratada esta dentro de seu prazo de validade. 

2.3 - A liquidagao ocorrera somente apés a realizacgao do fornecimento do bem, 

da execu¢ao da obra, da prestacao do servico ou do encerramento de cada etapa de 
execuc¢ao do Contrato. 

2.4 - A liquidagao da despesa se inicia no momento em que o Fiscal de 

Contrato atesta, no verso da nota fiscal/fatura, o recebimento do bem, a execucao e/ou 
a prestacao do servico, a etapa da obra ou o servico e, apos a verificagao, conferéncia 
e confirmacgao da documentac¢ao exigida e apresentada. 

2.5 - O pagamento dos Contratos e Aditivos celebrados somente sera realizado 

apos o cumprimento das disposi¢ées contidas no item D - DOS PROCEDIMENTOS 
PARA LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS. 

2.6-Nao sera recebida Nota  Fiscal/Fatura pelo Departamento 
Contabil/Financeiro que nao atenda as exigéncias do item D - DOS 

PROCEDIMENTOS PARA LIQUIDAGCAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS, sob 
pena de responsabilizacao. 

Vill - CONSIDERACOES FINAIS 
1 - O Gestor e o Fiscal de Contrato representam a Administracao contratante, assim 

sendo, a sua conduta devera ser retilinea e as suas acdes transparentes.
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2 - As acdes e registros do Fiscal de Contratos nao se restringem as exigéncias 

contidas nesta Instru¢ao Normativa, devendo relacionar em registro proprio todas as 
ocorréncias encontradas na execu¢ao do contrato, conforme determina o § 1° do art. 

67 da Lei 8.666/93, sempre que for necessario, pelo que, toda vez que o Fiscal de 
Contrato se deparar com um fato, ainda que contrario ao estipulado no ajuste devera 
providenciar os registros competentes, justificando sempre suas agoes. 

3 - Todos os Contratos e Aditivos deverao ser publicados no Diario Oficial do Estado, 

no site oficial da Camara Municipal, no atrio do Poder Legislativo e/ou em outro meio 
de divulgagao de grande circulagao, nos prazos estipulados na Lei Federal n° 
8.666/93, sem prejuizo de outras normas de transparéncia da gestao publica. 

4 - Os casos omissos nesta Instrucao Normativa serao resolvidos pela Presidéncia da 
Camara Municipal, pela Secretaria Geral, pelo Departamento Contabil/Financeiro, pela 

Assessoria Juridica e pela Unidade Central de Controle Interno — UCCI. 

Esta Instrugao Normativa entrara em vigor em 30 de marco de 2015. 

ltarana/ES, 26 de marco de 2015 

Laudelinfp Grunewald 

Presidenfe CMIAES 
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