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Câmara Municipal de Nova Venecia
Estado do Espírito Santo
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Versão 01.
SCL: Sistema de Conipras e Licitação.
Base Legal: Lei n ° 8.666/1993.
Unidade Responsável: Direção Geral
Unidade Executora: Comissão de Licitação
Ato de Aprovação: Portaria n°. 2.439
Data da Aprovação: 13 de outubro de 2021

DISPÕE SOBRE A FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS
CONTRATOS NO ÂMBITO DO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
DE NOVA VENÉCIA ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas: e,

CONSIDERANDO que o Sistema de Controle Intemo é exercido em obediência ao
disposto na Constituição Federal, Lei Complementar Federal n° 101/2000, Lei Orgânica do
Município e demais legislações, bem como as normas específicas do TCE-ES; e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 2.021/1994 - Estatuto dos Servidores
Públicos de Nova Venécia, Lei Municipal n° 3.154/2012 - que criou o Sistema de Controle
Interno da Câmara Municipal de Nova Venécia; e,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Normativa do TCE/ES n° 227/2011, alterada
pela Resolução TC 257 de 07/03/2013, que versa da implantação do Sistema de Controle
Intemo no Estado do Espírito Santo;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 66 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93; V
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CONSIDERANDO a importância de dotar a administração de um instrumento normativo §
eficiente, visando padronizar procedimentos destinados ao acompanhamento e o controle ̂
da execução dos contratos deste Poder Legislativo; □

3 J E
RESOLVE: ^

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° A presente instrução normativa tem como finalidade estabelecer critérios e
procedimentos a serem adotados para a designação, acompanhamento e controle da
execução dos contratos da Câmara Municipal de Nova Venécia-ES, verificando o
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus
aspectos, consoante ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93.

Art. 2° Toda execução do contrato deve ser fiscalizada e acompanhada por representante
da Administração, de preferência do setor que solicitou o bem, a obra ou o serviço,
especialmente designados por meio de Portaria.

Parágrafo Único. Nos casos em que o processo aquisitivo não gerar contrato, também
poderá ser designado servidor responsável, conforme indicação prévia no Termo de
Referência, sendo denominado, então. Fiscal de Compras/Serviços.

Art. 3" A execução dos contratos deverá ser gerenciada e fiscalizada por pessoa
tecnicamente competente, com a adoção de ferramentas de controle que possibilitem a
materialização dos atos e fatos, a sua transparência e a mensuração dos seguintes aspectos,
quando for o caso:

§1° Em se tratando de serviços:

I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de
execução e da qualidade demandada;

II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação
profissionais exigidas;

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

VI - a satisfação do público usuário.

§2° Em se tratando de aquisições de bens de consumo ou permanentes:
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I - a adequação dos bens adquiridos com as especificações constantes em contrato e nog ®
Termo de Referência;

II - A quantidade e a qualidade do bem adquirido; § § E
a. 2 uj

Art. 4° Diante da baixa complexidade dos contratos firmados na Câmara Municipal de
Nova Venécia-ES, poderá ser designado apenas um servidor para assumir as
responsabilidades de gestão e fiscalização do contrato, sendo denominado gestor/fiscal.

Parágrafo Único; a nomeação do gestor/fiscal se dará por meio de Portaria com indicação
do contrato que está sob sua responsabilidade.

Art. 5° A presente Normativa abrange todos os setores que integram a estrutura
organizacional da Câmara Municipal de Nova Venécia/ES.

Art. 6° A presente instrução normativa tem como base legal:

Constituição Federal de 1988;

^ Lei Federal n° 8.666/93- Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
Lei Federal n° 10.520/2002 - Lei do Pregão;

^ Manual do TCU - Licitações e Contratos

Art. T Para os fins desta instrução normativa considera-se:

I - Gestão do Contrato: é um conjunto de procedimentos administrativos que envolvem a
supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a intervenção na execução contratual, de
tal forma que garanta a fiel observância das cláusulas contratuais e a perfeita realização do
objeto.

n - Fiscalização: Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante, objetivando a
verificação do cumprimento das disposições contratuais técnicas e administrativas, e, todos
os seus aspectos.

TTT - Gestor/Fiscal do Contrato: é o representante da administração designado para gerir
e fiscalizar a execução do contrato.

IV - Contrato: Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública
e particulares, em que haja um acordo de vontades para formação de vínculos e a
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. E um acordo
de vontades, capaz de criar, modificar ou extinguir direitos.

V - Termo Aditivo: Instrumento celebrado durante a vigência do contrato original, para
promover modificações nas condições pactuadas, tais como acréscimos ou supressões no
objeto, prorrogações de prazos, prorrogação do contrato, repactuações, além de outras
modificações admitidas na Lei Federal n°. 8.666/93
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VI - Termo de Apostilamento: É o registro administrativo que pode ser feito no termo de q <p
contrato, ou nos demais instrumentos hábeis que o substituem, normalmente no verso da^
última página do contrato, ou ainda pode ser efetuado por meio de juntada de outro ü .g-
documento ao termo de contrato ou aos demais instrumentos hábeis. cü i ̂

a. 2 uj

VII - Reajuste de Preços: é instituto concebido com a finalidade de alterar o valor a ser
pago em função da variação do valor dos insumos.

VIII - Repaetuação: é instituto utilizado para o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro, rompido em razão de ocorrências diserepantes do previsto e pactuado pelas
partes.

IX - Vigência do Contrato: período compreendido entre a data estabelecida para o hucio
da execução contratual, que pode coincidir com a data da assinatura ou com a emissão da
Ordem de Serviço e o cumprimento total da obrigação contratada;

X - Serviços: toda atividade designada a obter determinada utilidade de interesse para a
Administração tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens,publieidade,
seguro ou trabalhos técnicos e profissionais;

XI - Obras: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por
execução direta ou indireta;

XII - Compras: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou
parceladamente;

Xin -Termo de Referência: contém os elementos capazes de propiciar avaliação da
contratação almejada, definição dos métodos, se for o caso, critério de aceitação do objeto,
deveres da Contratada e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do
contrato e prazo de execução, sendo disponibilizados de forma clara, concisa e objetiva.

XIV - Ocorrências: atos ou fatos que dificultam ou impossibilitam a execução do objeto
contratual ou, ainda, atingem a relação jurídica da Contratada com a Administração

XV - Registro de Ocorrências: documento no qual serão anotadas todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, bem como as providências adotadas (anexo I -
MODELO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA)
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DAS RESPONSABILIDADES

Seção I

Gestor do Contrato

Art. 8® O gestor do contrato é o agente público que tem a responsabilidade de acompanhar
a execução dos ajustes firmados, promovendo medidas necessárias à fiel execução das
condições pactuadas, gerenciar o contrato, decidir sobre eventuais e possíveis alterações
contratuais das condições inicialmente estabelecidas, decidir sobre a execução do contrato
e sobre a celebração de seus termos aditivos

Art. 9° É dever do gestor do contrato primar para que não haja alteração no objeto do
ajuste, atentando-se para o cumprimento dos prazos contratuais e fazendo o gerenciamento
necessário dos processos de modo eficiente.

§ 1°. Compete ao gestor do contrato zelar pela fiel observância da ordem cronológica do
processo, do pagamento ou repasses das obrigações de fomecimento, locação, realização
de obras e serviços, decidindo sobre eventuais atrasos nos pagamentos em face de
relevantes razões de interesse público devidamente justificado.

§ 2°. É atribuição do gestor do contrato acompanhar a condução de cada etapa da
execução, opinando sempre mediante justificativa escrita e publicada sobre a prorrogação
dos prazos de início, conclusão e entrega, nos casos de alteração das especificações do
objeto, interrupção da execução contratual, redução do ritmo de trabalho da execução,
impedimento da execução por ato ou fato de terceiros, omissão ou atraso de providências
da própria Instituição, sem prejuízos da aplicação de sanções cabíveis.

§ 3°. Ao gestor do contrato compete decidir, mediante parecer técnico, jurídico prévio,
sobre alterações unilaterais ou consensuais das cláusulas contratuais, solicitando alteração
através de termo aditivo deferido pela autoridade competente.

§ 4°. É obrigação do gestor do contrato exigir que a contratada mantenha, durante a
execução do contrato, as condições de habilitação, requerendo as certidões de regularidade
fiscal da empresa e outros documentos que, por ventura, tenham sido exigidos no momento
de sua habilitação.

Art. 10. Nos contratos em que for permitida a subcontratação de serviços, o gestor do
contrato é responsável pela aprovação e pelo acompanhamento, exigindo o cumprimento
das obrigações trabalhistas e previdenciárias de responsabilidade da contratada.
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Art. 11. É responsabilidade do gestor do contrato solicitar a suspensão da execuçãOQ od
contratual ou a sua rescisão, devidamente fundamentada, mediante justificativa escrita e^ ~ vo
precedida de parecer técnico, jurídico prévio, sempre observando os princípios doy -g-
contraditório e da ampla defesa, na forma com que dispõe o inciso LV do art. 5°, dam g ç.
Constituição Federal. o. ^ u.i

Parágrafo único. Entende-se como parecer técnico, parecer emitido por profissional
habilitado (engenheiro, arquiteto e etc.) e integrante do Controle Interno Municipal.

Art. 12. É dever do gestor do contrato, planejar, organizar, negociar, implementar e
controlar o contrato, submeter-se ao controle dos órgãos fiscalizadores e dar ciência à
autoridade competente sempre que ocorrer fatos relevantes.

Parágrafo único. São atribuições correlatas ao gestor do contrato:

I - quando da elaboração do Termo de Referência, levantar as necessidades e discutir todos
os dispositivos do objeto, para que este venha a atender adequadamente a demanda;

II - atentar para o criterioso dimensionamento das necessidades e verificar se estão
claramente definidas as quantidades e os valores xmitários/mensais/anuais;

III - acompanhar a tramitação interna dos processos administrativos de compras e
licitações, estabelecendo comimicação eficiente com os parceiros internos e externos e
adotando soluções para o cumprimento dos prazos para aprovação do pedido, evitando
gargalos na fase de deliberação;

IV - atentar que, caso sejam necessários ajustes de qualquer natureza, é preciso instruir o
processo com a respectiva justificativa desse procedimento;

V - gerir os prazos de vigência dos contratos, tendo em vista que pedidos de aditamentos
devem ser iniciados pelo menos com 30 (tinta) dias de antecedência;

VI - controlar o saldo e a vigência dos contratos ou atos similares;

VII - acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço e/ou o recebimento de materiais, com
métodos e relatórios específicos para cada modalidade de processo administrativo, que
permitam mensurar e atestar a execução;

VTTT - assegurar que as metas e objetivos pactuados no processo estejam sendo executados
com êxito, qualidade e tempestividade;
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Fiscal do Contrato ^ ~
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Art. 13. O fiscal do contrato, convênio ou atos similares tem como fimção principal
supervisionar de maneira abrangente o ato e anotar em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução, visando à garantia da qualidade contratual,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Art. 14. Cabe ao fiscal do contrato identificar as necessidades do projeto ou contrato e
exigir o seu cumprimento, verificando in loco sua execução, fazendo os registros
necessários, incluindo arquivo fotográfico se for o caso.

Art. 15. O fiscal do contrato deverá fazer juntada no processo da designação do
fimcionário (preposto) do contratado, que será o responsável para prestar informações e
receber notificações da Administração Pública.

§ 1°. Quando se tratar de obra, o fiscal será escolhido preferencialmente entre os servidores
que possuam conhecimentos técnicos para utilizar ferramentas e instrumentos gerenciais
adequados às especificidades do contrato que irá fiscalizar.

§ 2°. O fiscal do contrato designado é o responsável para verificar se o objeto executado
está em perfeita consonância com as especificações constantes no Termo de Referência,
projeto básico e contrato.

Art. 16. É dever da fiscalização, orientar o contratado sobre a regularização de falhas
técnicas ou defeitos observados, exigindo do contratado o fornecimento do bem, a
execução da obra ou a prestação do serviço nos exatos termos constantes do edital, termo
de referência, projeto básico e no contrato.

§ 1°. O fiscal do contrato, em qualquer inconsistência na execução, deve se reportar sempre
ao Diretor Geral, encaminhando-o sobre a necessidade de providências que exorbitem a
sua competência e comunicando-o todos os problemas que possam afetar a execução do
contrato.

Art. 17. É vedado ao fiscal do contrato formular exigências incompatíveis com o termo de
referência, projeto básico, edital e o contrato, sendo restrita sua atuação a fiscalização da
execução do contrato, verificando se o contratado cumpre as obrigações por ele contraídas.

Art. 18. São funções inerentes à atuação do fiscal de contrato:

I - em posse da cópia do ato, fazer leitura e análise rígida do texto e anotar em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução, criando pasta ou arquivo
individual em que constem as informações necessárias à sua fiscalização;
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II - esclarecer dúvidas do preposto/representante da contratada que estiverem sob a sua ̂  ̂
alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem, quando lhe faltar Q E ̂
entendimento; ü

_í -S
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III - verificar a execução do objeto contratual, proceder a sua medição e formalizar a ̂  ̂ ̂
atestação e, em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue
corretamente esta tarefa;

IV - antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas,
fim de prazo);

V - notificar a contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento
formal, com prazo);

VI - Verificar a fatura de cobrança, conferindo:

Se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas;

Se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido;

Se a Nota Fiscal tem validade e se está corretamente preenchida.

VII - atestar o recebimento dos bens e serviços, observando o que dispõe o contrato;

VIII - no caso de dúvida quanto ao ATESTO, buscar obrigatoriamente auxílio junto á
unidade de Administração e Finanças, para que se efetue corretamente a atestação

IX - fiscalizar a manutenção, pela contratada, das condições de sua habilitação e
qualificação, com a solicitação prévia dos documentos necessários á avaliação;

X - rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado; nesse caso, deverá observar o que consta no teimo de referência, edital, projeto
básico e contrato, principalmente em relação ao prazo ali previsto;

XI - em se tratando de obras e serviços de engenharia, receber provisoriamente o objeto do
contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circimstanciado assinado pelas partes (o
prazo começa a contar da comunicação escrita do contratado);

XII - procurar auxílio nas áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas
ou jurídicas.

Xin - elaborar o Relatório de Fiscalização e Registro de Ocorrências.

XIV - Manter contato com o preposto/representante da contratada com vistas a garantir o
cumprimento integral do contrato;

XV- acompanhar a elaboração e a entrega da obra/reforma (como construído), a fim de
subsidiar futuras intervenções a título de manutenção ou reformas.
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Seção 111

Responsabilidades Comuns ao Gestor e ao Fiscal do Contrato

Art. 19. No âmbito administrativo, o gestor e o fiscal de contrato, assim como todo
servidor, devem ser leais à administração, cumprindo suas funções com probidade e
eficiência, executando suas atribuições sem envolvimento pessoal, como dispuser o
estatuto dos servidores e o plano de cargos e vencimentos.

Parágrafo único. Quando o servidor designado para gerir e/ou fiscalizar o contrato ou atos
similares permitir, por meio de suas condutas ou omissões, a execução irregular ao
pactuado, estará sujeito às sanções por ato de improbidade administrativa, prevista no
caput do art. 11 da lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992, que deverá ser apurada em
processo disciplinar com garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório.

Art. 20. O gestor e o fiscal do contrato sofrerão sanções penais pelo exercício irregular de
suas atribuições, quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre
os quais incluem-se os previstos na seção III do Capítulo IV da Lei n° 8.666/93.

Art. 21. Os agentes públicos responsáveis pela gestão e fiscalização de contratos
responderão civilmente em razão da execução irregular do ato comprovar danos ao erário,
quando o gestor e/ou fiscal serão chamados para ressarcir os cofres públicos.

§ 1°. Para apurar as responsabilidades de cada agente público, deverá ser demonstrado o
dolo ou a culpa do agente, essa última por negligência, imperícia ou imprudência.

§ 2°. Em caso de comprovação de danos ao erário, a administração, através de processo
administrativo, comunicará ao gestor/fiscal para efetuar o recolhimento da importância
necessária ao ressarcimento do prejuízo, cabendo aos envolvidos o direito de recusa,
hipótese em que a Administração deverá recorrer ao judiciário.
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Seção IV

Autoridade Competente

Art. 22. A autoridade competente é o ordenador de despesa (Presidente da Câmara), é
aquele que ordena e expressa formalmente o pagamento das despesas e controla a
legalidade do dispêndio de recursos públicos, com ato final da liquidação da despesa.

Art. 23. O ordenador da despesa deverá manifestar formalmente no processo de
contratação, visando a sua adequação quanto ao impacto orçamentário e financeiro.
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□ .sDireção Geral ^ i c
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Art. 24. São atribuições da Direção Geral:

I - Acompanhar o processo licitatório em todas as suas fases desde a assinatura do pedido,
exercendo o acompanhamento da execução dos contratos;

II - recolher as assinaturas necessárias ao regular andamento do processo, conforme
pactuado no contrato;

ni - indicar caso necessário o Fiscal de Compras/Serviço no Termo de Referência, quando
o processo aquisitivo não gerar Contrato;

IV - providenciar a assinatura e ciência do Gestor/Fiscal ou de Compras no Termo de
Ciência e Nomeação de Fiscal e Entrega de Documentos (Anexo II);

V — verificar jimto aos Gestores/Fiscais se os prazos de entrega, especificações e
quantidades contratadas, bem como as prestações de serviços, encontram-se de acordo com
o estabelecido no instrumento contratual ou na Ordem de Compra ou Serviço;

VI - alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que se
fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, com o intuito de aperfeiçoar os procedimentos
de controle, aumentando a eficiência operacional;

VII — manter a Instrução Normativa à disposição de todos os fimcipnários da unidade,
velando pelo fiel cumprimento da mesma;

Seção VI

Controle Interno

Art. 25. São atribuições do Controle Interno:

I - orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;

n - promover a divulgação desta Instrução Normativa e providenciar as atualizações da
mesma, quando necessário, em especial, no que concerne aos procedimentos de controle;

ni — verificar por meio de Auditoria Interna a aplicação dos procedimentos
regulamentados por esta Instrução Normativa;

rV - promover discussões técnicas com as unidades executoras, para definir novas rotinas
de trabalho de acordo com as realidades de cada setor;
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CAPITULO III m l c

ARQUIVOS DE RESPONSABILIDADE DO FISCAL DO CONTRATO

Art. 26. A fim de dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas
pela Contratada, o servidor designado como Fiscal do Contrato manterá cópia dos
seguintes documentos:

I - termo contratual;

II - todos os aditivos, se existentes;

III - termo de referência e edital da licitação;

IV - especificação técnica, projeto básico e informações complementares;

V - proposta da Contratada;

VI - relação de faturas recebidas e pagas;

Vn - toda correspondência com a Contratada;

VIII - arquivos fotográficos, quando possível;

IX - quando possível visita ou confirmação da existência física (sede) da empresa no
endereço declarado na proposta.

Art. 27. Toda comunicação realizada pelo gestor/fiscal deve ser feita por escrito com
comprovação do recebimento.

§ 1° As anotações que não forem oficialmente formalizadas (por escrito) impedem a
aplicação de qualquer penalidade a que está sujeita à empresa, mesmo se tratando de um
contrato cuja execução esteja ineficiente.

§ 2° Para que a fiscalização não seja caracterizada como omissa, todas as tratativas, junto à
empresa, DEVERÃO SER REGISTRADAS, principalmente as providências e
recomendações que o gestor/fiscal tenha formulado

Art. 28. As reuniões realizadas com a Contratada deverão ser documentadas, e o
gestor/fiscal deverá elaborar atas de reunião que deverão conter, no mínimo, os seguintes
elementos: data; nome e assinatura dos participantes; assimtos tratados; decisões;
responsáveis pelas providências a serem tomadas e prazo.
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Art. 29. O gestor/fiscal deverá registrar oficialmente todas as tratativas firmadas com a § -o ̂
empresa, devendo, necessariamente, conter todas as reclamações e quaisquer outras ̂  ̂
informações consideradas relevantes pela fiscalização ou pela contratada, com clara Zi
identificação dos signatários e devidamente assinados. S J m

CAPÍTULO IV

OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS

Seção I

Do acompanhamento das ocorrências

Art. 30. Durante a execução do objeto e fase do recebimento provisório, o gestor/fiscal
deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua
degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

Art. 31. O instrumento principal para verificação dos serviços prestados é o contrato e seus
respectivos aditivos.

Art. 32. Ao identificar uma ocorrência contratual o gestor/fiscal deve registrar no
REGISTRO DE OCORRÊNCIA e solicitar a correção jimto à contratada. Caso o problema
não seja resolvido, deve comunicar a Direção Geral identificando as possíveis sanções.

Seção I

Do controle das ocorrências

Art. 33. A Direção Geral deverá verificar no relatório apresentado pelo Gestor/Fiscal do
Contrato, o apontamento de não-conformidades, e adotar as seguintes providências:

I - notificar a contratada para sanar o descumprimento de prazos nos contratos de prestação
de serviços ou obras;

II - notificar a contratada para efetuar a entrega ou substituição de bem com defeito, nos
prazos previstos:

§ 1® A Direção Geral deverá encaminhar cópia das notificações dispostas nos incisos II e II
deste artigo ao gestor/fiscal do Contrato para acompanhamento. ANEXO III - MODELO
DE NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA
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§ 2® A contratada deverá ser notificadas, no máximo, por três vezes para, em prazo Q — V)
previamente definido, adotarem providências de saneamento das não conformidades o
contratuais. m "E

3 = E

§ 3° O prazo para o contratado apresentar defesa, quando houver notificação, será no
máximo de 15 (quinze) dias, expondo-se à aplicação das penalidades estabelecidas na lei n°
8.666/93 se extrapolar.

§ 4° Na contagem dos prazos previstos nesta Instrução Normativa, computar-se-ão somente
os dias úteis com expediente na Câmara Municipal.

Art. 34. Se as não-conformidades forem sanadas pela contratada, o relatório deverá ser
juntado aos autos, e, caso contrário, a Direção Geral deverá elaborar relatório substanciado
e encaminhar ao Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia/ES, com vistas à
aplicação das penalidades previstas no contrato, ou sugerindo, se necessário, a convocação
da segunda colocada no procedimento licitatório.

Art. 35. O Presidente, com base no relatório disposto no artigo anterior, definirá pela
procedência ou não das penalidades a serem aplicadas ao contratado e decidirá pela
convocação ou não do segundo colocado no certame licitatório.

§ 1® Caso seja improcedente a aplicação das penalidades, o Presidente encaminhará o
processo com a informação, à Direção Geral, que comunicará ao gestor/fiscal do Contrato.

§ 2® Caso seja procedente a aplicação de penalidades, o Presidente encaminhará o processo
à Procuradoria Geral para emissão de parecer jurídico.

§ 3® Juntado o parecer jurídico aos autos, o Presidente informará o contratado sobre a
possibilidade da aplicação de penalidades e abertura de processo administrativo,
encaminhando o processo à Direção Geral.

Art. 36. A Direção Geral verificará se a inconformidade foi solucionada.

§ 1® Caso a inconformidade seja solucionada, informará o gestor/fiscal do Contrato.

§ 2® Se a inconformidade não for solucionada, elaborará relatório devidamente instruído
encaminhará os autos ao Presidente, que aplicará as penalidades previstas no contrato e
determinará a abertura de processo administrativo.

§ 3® O prazo para o contratado apresentar defesa, quando houver notificação,será no
máximo de 15 (quinze) dias, expondo-se à aplicação das penalidades estabelecidas na lei n°
8.666/93 se o extrapolar.

Art. 37. Decorrido o prazo, mencionado no § 3° do artigo anterior, o Presidente verificará
se há ou não recurso.

§ 1® Se não houver recurso, o Presidente adotará as sanções e as providências cabíveis.
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§ 2® Se houver recurso, o Presidente poderá reconhecê-lo, adotando as providências do § 1°
deste artigo.

CAPITULO V

DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

Art. 38. Encerrada a vigência contratual, o gestor/Fiscal do Contrato fará juntada de todos
os comprovantes de execução nos autos do processo de licitação, inexigibilidade ou
dispensa, juntamente com o termo de arquivamento e encaminhar memorando ao
Presidente, informando seu fiel cumprimento.

Art. 39. O Gestor/Fiscal do Contrato deverá comimicar a Direção Geral, por escrito, o
encerramento do contrato, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, para que a
mesma se manifeste previamente e expressamente sobre a possibilidade de prorrogação do
mesmo ou da necessidade de proceder-se com uma nova licitação.

Parágrafo Único. É importante observar o ciunprimento do sobredito prazo, pois a
elaboração da minuta do edital, bem como do novo contrato, exige detalhada análise do
projeto. Vale ressaltar que os trâmites processuais obrigatórios e o próprio procedimento
licitatório necessitam de tempo considerável

Art. 40. Quando for possível a prorrogação do Contrato, o Gestor/Fiscal deverá em
conjunto com a Direção Geral, expedir solicitação ao contratado alertando sobre a
proximidade do encerramento do Contrato e solicitar a manifestação do interesse de
prorrogação do mesmo e do reajuste de preços, se possível.

§ 1° Caso haja manifestação explícita da Administração e do contratado sobre a
prorrogação do Contrato, deverá ser informado à Procuradoria, nos respectivos autos, o
interesse na prorrogação do contrato sob sua responsabilidade, apresentando:

I - Avaliação de desempenho da contratada;

II - Levantamento de informações quanto aos aspectos técnicos e mercadológicos que
comprovem a existência de condições e preços vantajosos para a Administração, por meio
de pesquisa de mercado realizada em pelo menos três empresas do ramo ou em Órgãos da
Administração Pública que mantenham contratos semelhantes;

in - Documento em que a contratada se manifesta em relação à prorrogação e ao reajuste
de preços;
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CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 41. As dúvidas eventualmente suseitadas na aplicação desta Instrução Normativa
serão dirimidas pela Controladoria Geral.

Art. 42. Os procedimentos disciplinados nesta Instrução Normativa deverão ser aplicados
aos processos de contratação iniciados após a vigência desta Instrução Normativa.

Art. 43.As rotinas administrativas seguirão o seguinte fluxograma:
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Art. 44. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores operacionais
práticos, legais ou técnicos, assim o exigirem, a fim de manter o processo de melhoria
continua.
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Art. 45. O não atendimento às regras dispostas nesta Instrução Normativa implica em ^
desobediência a dispositivo legal e sujeito às penalidades e sanções previstas no estatuto □ '.ü
dos servidores e demais normas aplicáveis. 3 .2 E

DL ^ UJ

Art. 46. Os casos omissos nesta instrução normativa serão supridos pela Lei n° 8.666/1993.

Art. 47. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, em 28 de setembro de
2021; 67° de Emancipação Política; 17° Legislatura.

Publique-se. Cumpra-se.

VANDERLEI BASTOS GONÇALVES LUZIANE MAkiílINI CALIMAN
Presidente da Câmara Municipal Unidade CentraMo Controle Intemo
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ANEXO I

MODELO DE RELATÓRIO REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Processo Administrativo: I

Licitação Tipo: /

EmpresaContratada: ̂
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Mês /Ano

DATA DESCRIÇÃO

OCORRÊNCIAS (]lelatar os problemas detectados no mês da execução contratual)

PROVIDÊNCIAS (Relatar as providências adotadas para a solução de cada problema
detectado na execução)

RESULTADOS (Informar se os problemas foram sanados ou não e quais forma as
conseqüências e encaminhamentos)

de de

Nome e Assinatura do Fiscal

N°: Portaria n.: /

Avenicia Vitória, 23 - Centro - Caixa Postal 4 - 29830-000 - Nova Venécia-ES s2 - p 17\19
Telefax: (27) 3752-1371 - 99831-0540 - httD://www.cmnv.es.aov.br - cxnnv@cnnnv.es.aov.br

2021/09/28/luziane mazaríni caUman-2021/07/14/DEL-4726AN SCL 006-2021



Câmara Municipm de Nova Venécia
Estado do Espírito Santo

(0 LU

55
' cn CO
O

x>

Q>

5^■<0

c Z
O ©
q:^

CQ c

E3

a. ̂ LÜ

ANEXO II

TERMO DE CIÊNCIA DA NOMEAÇÃO DE GESTOR/FISCAL CONTRATO
/  E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO.

Fica CIENTIFICADO conforme Portaria / da Câmara Municipal de Nova
Venécia-ES, que o servidor (a) atuará como
Fiscal/Gestor no Contrato n° __/ atribuindo-lhe todas as prerrogativas legais
cabíveis.

Ciência em / /

Servidor(a)

Obs: junto a cópia deste Termo foi entregue cópia da Portaria de nomeação, Cópia do
contrato acima citado e seus aditivos e cópia da IN SCL n° 06/2021 que trata dos
procedimentos de fiscalização e controle da execução dos contratos.
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ANEXO III

MODELO DE NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA

Processo Administrativo: I

Licitação Tipo: /

Empresa Contratada:

ü "3^
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Pontos irregulares: (Relacionar neste campo os itens que foram descumpridos pela
empresa)

Prazo para cumprimento das exigências: (Solicitar prazo adequado para sanar as
irregularidades apuradas)

Ciência: Estou ciente que o não cumprimento das exigências contidas neste auto, ensejará a
aplicação das sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações, c/c
as contidas no Edital de Licitação que ensejou o presente Contrato Administrativo, bem
como nas cláusulas contratuais.

Estou ciente ainda do prazo que terei para cumprir com as exigências aqui registradas.

Recebi 1® Via em / / Hora: /

Nome Responsável pela Empresa
CPF
RG
Assinatura:

Nome e Assinatura do Fiscal

N°: Portaria n. : /
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