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Decreto nº 4.633/2020 Art.1º, VI-  Instrução Normativa n. 19/2008, atualizada em 2020, que: 

“A presente Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar os procedimentos gerais para 

acompanhamento e controle da execução contratos no âmbito do Poder Público Municipal”. 

 

 

I-FINALIDADE  

 

A presente Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar os procedimentos gerais para 

acompanhamento e controle da execução contratos no âmbito do Poder Público Municipal. 

   

II- ABRANGÊNCIA  

 

Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Lucas do 

Rio Verde, seja da Administração Direta e/ou Indireta. 

   

      III-  CONCEITOS  

 

1-Contrato Administrativo  
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É um tipo de avença travada entre a Administração e terceiros na qual, por força de lei, de cláusulas 

pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições preestabelecidas sujeitam-

se a cambiáveis imposições e interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais do 

contratante privado.  

 

2-Objeto 

É condição essencial do ato convocatório e do contrato. Deve conter descrição detalhada do 

bem, da obra ou do serviço. A partir do objeto são definidas as demais condições licitatórias e 

contratuais. Trata-se do produto final ou resultado a ser atingido com o contrato, observadas 

todas as suas cláusulas e condições. 

 

3-Fiscalização do Contrato 

Ação de acompanhamento e observação periódica e sistemática da execução do contrato, a ser 

realizada pelo Fiscal do Contrato, com o fim de aferir a regularidade no cumprimento das 

obrigações contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, de forma que seja 

cumprido conforme o previsto, como condição para a certificação das despesas e seu 

pagamento. 

 

4-Fiscal do Contrato 

representante da Administração previamente designado pelos Editais de Licitação, Contratos ou 

para acompanhar e exercer a fiscalização da execução contratual, devendo anotar em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, inclusive no Sistema 

Informatizado de Controle de Contratos Municipal, bem como informar a Administração sobre 

eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada, 
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propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para regularização das faltas e defeitos 

observados, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

5-Gestão de Contratos 

Processo de acompanhamento da execução dos Contratos firmados pelo Município, que 

envolve a promoção das medidas necessárias à fiel execução dos serviços e aquisições. 

 

6-Notificação 

Documento elaborado pela Contratante para dar conhecimento aos fornecedores de bens, obras 

ou serviços, sobre irregularidades constatadas no processo de fiscalização do contrato, 

solicitando que as falhas sejam sanadas no prazo estabelecido pela autoridade competente. 

 

7-Relatório Circunstanciado 

Para os fins desta instrução normativa é o documento elaborado pelo Fiscal do Contrato 

conforme Livros de Registros (anexo a esta IN e Manual) contendo informações sobre a 

execução do instrumento contratual. 

 

8-Termo de Recebimento Provisório 

Documento assinado pela representante da Contratante em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado, que formaliza a entrega em caráter provisório da obra ou material. 

 

9-Termo de Recebimento Definitivo 
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Termo circunstanciado que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais e o recebe   

em definitivo. 

 

10-Serviço 

Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais 

como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 

adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-

profissionais (Lei nº 8.666/93, art. 6º, Inciso II). 

 

 

11-Obra 

Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta 

ou indireta (Lei nº 8.666/93, art. 6º, Inciso I). 

 

12-Compra 

Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou de forma parcelada 

(Lei nº 8.666/93, art. 6º, Inciso III). 

 

13-Projeto Básico 

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado 

com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica 

e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 



 

MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  

CONTROLE INTERNO 

FOLHA Nº 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº: 19/2008 

 

DATA DA VIGÊNCIA : 01/12/2008 

1ª ATUALIZAÇÃO: 19/04/2012 

2ª ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 

3ªATUALIZAÇÃO: 18/07/2018 

4ªATUALIZAÇÃO:  12/02/2020 

ASSUNTO:   CONTRATOS   

SETORES ENVOLVIDOS: FISCAL DE CONTRATO, COMPRAS, LICITAÇÕES E TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - PREVILUCAS E SAAE. 

 

 

 

CONTROLE INTERNO 

 

PREFEITO 

 

5/15 
 
 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução (art. 6º, inciso IX 

da Lei nº 8.666/93); 

 

14-Projeto Executivo 

Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com 

as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei nº 8.666/93, 

art. 6º, Inciso X). 

 

15-Termo de Referência 

É o documento que deverá conter todos os elementos capazes de propiciar avaliação de custo 

pela administração diante de orçamento(s) detalhado(s), definição de métodos, estratégia de 

suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma 

físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do 

contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e 

sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 

 

16-Vigência do Contrato 

Período compreendido entre a data estabelecida para o início da execução contratual, que pode 

coincidir com a data da assinatura, e seu término. 

 

 

 

17-Adimplemento do Contrato 
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  Cumprimento de todas as obrigações ajustadas pelas partes contratantes.  

 

18-Inexecução ou Inadimplência do Contrato 

Descumprimento total ou parcial de suas cláusulas e condições ajustadas, devido à ação ou 

omissão de qualquer das partes contratantes. 

 

19-Rescisão Contratual 

Encerramento, cancelamento, extinção ou cessação da eficácia do contrato antes do 

encerramento de seu prazo de vigência. 

 

20-Glosa ou retificação 

É a eventual observação nas notas/faturas fiscais quanto ao cancelamento, parcial ou total, de 

parcelas ou valores, por ilegais ou indevidos. 

 

21-Termo aditivo  

Instrumento que tenha por objetivo a modificação de cláusula, alterações no valor ou prorrogar 

a vigência do contrato já celebrado sendo vedada a alteração do objeto aprovado. 

 

22-Aditamento do Contrato  

Instrumento utilizado para modificar os contratos administrativos nos casos permitidos em lei.  

O termo de aditamento pode ser usado para efetuar acréscimos ou supressões no objeto, 

prorrogações, repactuações, além de outras modificações admitidas em lei que possam ser 

caracterizadas como alterações do contrato.  
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23-Contratado  

Denominação dada a terceiro que venha celebrar contrato com a Administração Pública, seja 

através de procedimento licitatório ou contratação direta.  

 

24-Contratante  

Denominação dada ao órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta.  

 

25-Dotação Orçamentária  

Limite de crédito consignado na lei de orçamento ou crédito adicional, para atender determinada 

despesa.  

 

26-Termo Aditivo  

Termo que tenha por objetivo a modificação ou prorrogação do instrumento já celebrado, 

formalizado durante a vigência. 

 

 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  

 

1- Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993 no 

artigo 54 e seguintes.  

2- Lei 9.648 de 27 de maio de 1998, Lei Federal n. 4320/1964. 

3- Lei 10.520/02. 

4- Além de outras normas que venham assegurar o cumprimento dos princípios inerentes, bem 

como, Legislação Municipal e disposições do Tribunal de Contas do Estado. 
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V- RESPONSABILIDADES 

 

1. Da Unidade de Compras, Licitações e Contratos:  

 

1.1-Averiguar a necessidade do processo licitatório, colocando na requisição o seu número e 

proceder, ao início do processo, conforme art. 38 da Lei 8.666/93; 

  

1.2-Observar as exigências do art. 55 da Lei 8.666/93 quanto à elaboração de contratos;  

 

1.3-Publicar o extrato do contrato na imprensa oficial;  

 

1.4- Exigir a comprovação por parte do contratado acerca do adimplemento das obrigações 

previdenciárias pertinentes ao objeto contratado.  

 

 

2-São responsabilidades do Fiscal de Contrato: 

 

2.1 –Ter conhecimento do termo de contrato e/ou edital, assim como os anexos, e anotar em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas a sua execução; 

 

2.2 –Coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e 

emitir respectivos relatórios; 
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2.3 –propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário; 

 

2.4 –controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade; 

 

2.5 –manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando 

para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 

 

2.6 –comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as 

irregularidades cometidas passíveis de penalidade; 

 

2.7 –solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua 

responsabilidade; 

 

2.8 –autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia 

contratual em favor da contratada; 

 

2.9 –manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação; 

 

2.10 –encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma 

físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada; 
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2.11-Verificar se o fornecimento de materiais, prestação de serviços e execução de obras se 

desenvolvem de acordo com o Contrato / Nota de Empenho, prazos, projetos, especificações, 

valores, condições da proposta da empresa, etc.;  

 

2.12-Acompanhar a regularidade fiscal dos contratados durante toda a vigência do contrato;  

 

2.13-Registrar no "LIVRO DE REGISTROS ", todos os acontecimentos relacionados com a 

execução do contrato, inclusive as soluções dadas às consultas formuladas pelo contratado;  

 

2.14-Atestar a prestação dos serviços e entrega de material/equipamentos primeira via das Notas 

Fiscais, fazendo constar do atesto, a assinatura, o carimbo e a data em que efetivamente se deu a 

prestação do serviço/entrega do material, consignando, ainda, quaisquer irregularidades verificadas 

na execução do contrato/ajuste;  

 

2.15-Atestar a conclusão das etapas de obras e serviços de engenharia.  

 

2.16-Pronunciar-se, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término do contrato, quanto 

à renovação, ou não, do contrato, quando permitida, apresentando as justificativas necessárias, 

visando a oferecer o suporte legal à autoridade competente para autorizar a prorrogação. Em caso 

negativo, deverá encaminhar expediente ao Chefe do Poder Executivo com os elementos 

necessários à instauração de procedimento licitatório para a nova contratação;  

 

3-Das responsabilidades da Unidade de Controle Interno 
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3.1-Prestar o apoio técnico na fase de atualizações das instruções normativas, em Especial no 

que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de 

controle; 

 

3.2-Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 

inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas instruções normativas para 

aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas instruções normativas. 

 

4 –São responsabilidades do Secretário/Diretor: 

4.1- –designar o Fiscal do Contrato; 

4.2 –analisar os relatórios de acompanhamento da execução dos contratos; 

4.3 –aplicar as penalidades quando for pertinentes. 

4.4 -assinar parecer juntamente com fiscal de contratos. 

 

5 –São responsabilidades do Prefeito Municipal 

5.1 –definir e determinar a aplicação de penalidades. 

5.2 –determinar a convocação do segundo colocado na licitação, quando necessário. 

5.3 –assinar os atestados. 

 

6–São responsabilidades do Supervisor do Departamento de Compras e Contratos 

6.1- Analisar o parecer e emitir o atestado ou responder à empresa em caso de negativas. 

 

VI-OBJETIVOS: 
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1 –Disciplinar e normatizar os procedimentos da elaboração dos contratos; 

2 –Proporcionar clareza e segurança nas atividades prestadas por terceiros; 

3 –Agilizar as informações, de forma a tornar mais eficiente a aquisição e prestação de 

serviços; 

4 –Garantir a fiscalização e execução dos contratos de aquisição e prestação de serviços. 

 

VII-DOS PROCEDIMENTOS:  

1–O acompanhamento e controle da execução dos contratos, realizados pelo Fiscal do Contrato, 

tem por finalidade a verificação do cumprimento das cláusulas e condições pactuadas no 

instrumento contratual. 

2 –As unidades solicitantes indicarão no Termo de Referência o responsável pela 

fiscalização do contrato, sendo que: 

2.1 –quando se tratar de contratação de serviços comuns, o indicado deve ser servidor, 

preferencialmente de provimento efetivo, e que detenha conhecimento técnico acerca do objeto 

do contrato; 

2.2 –quando se tratar de contrato de serviços e obras de engenharia, o responsável designado 

pela fiscalização deverá ser preferencialmente um engenheiro; 

2.3 –quando se tratar de contrato de fornecimento de materiais de consumo, se designará 

preferencialmente para fiscalização servidor Encarregado do Serviço de Material e Patrimônio. 
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2.4 –Sendo considerado complexo o objeto do contrato, deverá ser indicado servidor 

especializado ou comissão para avaliação da sua adequação às exigências contratuais, o qual 

será responsável pela sua aceitação. 

2.5–Compreende-se como Contrato “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública que estabeleçam com clareza as condições para sua execução através de 

Cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes”; 

2.6–Todo contrato deverá mencionar detalhadamente os nomes das partes (empresa e 

Município com endereço e CNPJ) e o(s) do(s) seu(s) representante(s) (CPF, CI, estado civil, 

nacionalidade, profissão); a finalidade; forma de fornecimento; o valor e as condições de 

pagamento, período e índice de reajustamento, critérios de atualização monetária; os prazos de 

início de etapas de execução, de conclusão, de entrega e recebimento definitivo, conforme o 

caso; dotação orçamentária; os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades e os 

valores das multas; os casos de rescisão; a obrigação do contratado em manter durante toda a 

execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

inclusive INSS e FGTS; foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão 

contratual; o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa 

ou da inexigibilidade; 

2.7–A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

secretaria/autarquia requisitante, especialmente designado pelo Secretário/Diretor nomeado 

através de Portaria; 

2.8–A duração dos contratos ficará restrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto: 
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2.8.1 –Aos projetos que estejam estabelecidos no Plano Plurianual, os quais poderão ser 

prorrogados; 

2.8.2 –A prestação de serviços a serem executados de forma contínua poderão ter a sua duração 

prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses. 

2.8.3 -Excetua-se a contratação de aluguel de equipamento e a utilização de equipamentos de 

informática que poderá ser prorrogado em até 48 (quarenta e oito) meses. 

2.9–Toda a prorrogação de prazo, dentre outros, deverá ser solicitada e justificada por escrito 

pela Secretaria/departamento, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do seu 

vencimento; 

2.10 –Quando se tratar de obras, o Fiscal do Contrato deverá: 

2.10.1 –acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro; 

2.10.2 –acompanhar o cumprimento das especificações técnicas dos materiais a serem 

aplicados na obra e zelar pela qualidade dos serviços prestados; 

2.10.3 –verificar o cumprimento, pela contratada, da obrigatoriedade de manutenção de todos 

os projetos e do memorial descritivo, no canteiro de obras; 

2.10.4 –encaminhar ao responsável pela Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias de cada 

secretaria/Autarquia, eventuais pedidos de alteração de projeto, serviços ou acréscimos 

qualitativos ou quantitativos ao contrato; 

2.10.5 –receber as etapas da obra mediante medições precisas e de acordo com o projeto 

executivo; 
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2.10.6 –acompanhar as modificações no cronograma físico-financeiro e as substituições de 

materiais e equipamentos; 

2.10.7 –estabelecer prazo para a correção de eventuais pendências na execução do contrato e 

informar ao responsável pela Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias de cada 

secretaria/autarquia, as ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra; 

2.10.8 –verificar as informações contidas no diário de obra, complementando-as quando 

necessário; 

2.10.9 –executar as medições dos serviços executados, no período relativo à medição, tendo 

como base a planilha orçamentária apresentada na licitação ou aditivo; 

2.10.10 –exigir da construtora a Nota Fiscal de Serviço e documentos comprobatórios de 

regularidade fiscal previstos no contrato. 

2.11 –Quando se tratar de contratos de terceirização de mão-de-obra, o Fiscal do 

Contrato deverá: 

2.11.1 –verificar se o número de terceirizados em atividade coincide com o previsto no 

contrato;  

2.11.2 –acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos registrados 

no contrato; 

2.11.3 –acompanhar o cumprimento das especificações técnicas dos materiais a serem 

utilizados nas atividades e zelar pela qualidade dos serviços prestados 

2.11.4 –verificar o fornecimento, pela contratada, e a utilização, pelos empregados, dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); 
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2.11.5 –estabelecer prazo para a correção de eventuais pendências na execução do contrato e 

informar à secretaria/autarquia as dificuldades geradas na execução dos serviços; 

2.11.6 –informar à contratada, com base no relatório, os fatos e atos em desacordo com os 

termos do contrato, propondo os ajustes necessários; 

2.11.7 –encaminhar, à secretaria/autarquia competente contrato, quando o objeto estiver sendo 

executado em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a paralisação da 

execução ou cometimento de faltas que ensejam a adoção dessa medida; 

2.11.8 –exigir da empresa, a Nota Fiscal de Serviço e comprovantes de pagamento dos salários, 

documentos comprobatórios de regularidade fiscal previstos no contrato, e conferir se as 

condições de pagamento do contrato foram obedecidas. 

2.11.9 -Após recebimento de requerimento assinado pela empresa indicado de qual contrato 

deseja a emissão do atestado, o departamento de contratos encaminhará via comando interno 

para que o fiscal de contratos emita parecer favorável ou não à emissão, no prazo não superior a 

03 (três) dias. O parecer sendo favorável emite atestado para assinatura do Prefeito, no prazo 

não superior a 10 (dez) dias. Não sendo favorável o fiscal deverá apresentar documentos que 

justifiquem a não emissão do referido documento. 

2.11.10-Em caso de emissão de atestado para contratos de obras. Fica designado que o fiscal da 

obra assim que emitir o termo de recebimento provisório e termo definitivo, encaminhará para 

o Departamento de Compras e Contratos parecer autorizando a emissão de atestado. O 

documento será encaminhado para o departamento de contratos que emitirá, mesmo sem a 

solicitação da empresa. O documento ficará arquivado juntamente com todos os documentos 

referente ao contrato 
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3 –Das Ações e Procedimentos de Fiscalização e Controle da Execução dos Contratos 

3.1 –O acompanhamento dos contratos será realizado por meio da consecução das 

seguintes ações: 

3.1.1 –verificação, pelo Fiscal do Contrato, se a entrega dos materiais, execução das obras ou a 

prestação de serviços foi ou está sendo cumprida integral ou parceladamente pelo contratado, 

no que se refere a prazos de entrega, especificações, quantidades e outras exigências 

contratuais; 

3.1.2 –elaboração e encaminhamento à secretaria/autarquia competente, pelo Fiscal do 

Contrato, de relatório mensal de acompanhamento, contendo as informações que tratam do 

desempenho efetivamente verificado, as não conformidades contratuais, outras informações 

que julgar pertinentes e, se necessário, sugestões e recomendações, devidamente justificadas e 

fundamentadas, de ações a serem implementadas; 

3.1.3 –encaminhamento, pelo Fiscal do Contrato, à secretaria/autarquia competente, 

devidamente justificadas e fundamentadas, as sugestões de rescisões contratuais e as 

necessidades de aditivos contratuais em virtude de alterações nos projetos, acréscimos 

qualitativos e quantitativos. 

3.1.4 -Em caso de fatos relevantes e urgentes, o Fiscal do Contrato deverá emitir o relatório 

imediatamente e enviar uma cópia a Controladoria do Poder Executivo. 

3.2 –Do controle das inconformidades contratuais 



 

MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  

CONTROLE INTERNO 

FOLHA Nº 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº: 19/2008 

 

DATA DA VIGÊNCIA : 01/12/2008 

1ª ATUALIZAÇÃO: 19/04/2012 

2ª ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 

3ªATUALIZAÇÃO: 18/07/2018 

4ªATUALIZAÇÃO:  12/02/2020 

ASSUNTO:   CONTRATOS   

SETORES ENVOLVIDOS: FISCAL DE CONTRATO, COMPRAS, LICITAÇÕES E TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - PREVILUCAS E SAAE. 

 

 

 

CONTROLE INTERNO 

 

PREFEITO 

 

18/15 
 
 

3.2.1 –O responsável pela Fiscalização de Contratos, Convênios e Parcerias de cada 

secretaria/autarquia deverá manter um Livro de Registros, fazendo as anotações de cada 

etapa do seu trabalho, e adotar as seguintes providências: 

3.2.1.1 –registrar, qualquer descumprimento contratual, e encaminhamento de providências, 

resultados, entre outras informações relevantes; 

3.2.1.2 –notificar a contratada para sanar o descumprimento de prazos nos contratos de 

prestação de serviços ou obras; 

3.2.1.3 –notificar a contratada para efetuar a entrega ou substituição de bem com defeito, nos 

prazos previstos; 

3.2.1.4–O responsável pela Fiscalização dos Contratos deverá encaminhar cópia dos registros e 

notificações dispostas nos itens 3.2.1. e seguintes deste subitem 3.2 à secretaria/autarquia 

competente e a Controladoria para acompanhamento. 

3.2.1.5–As contratadas deverão ser notificadas, no máximo, por três vezes, para, em prazo 

previamente previsto, adotarem providências de saneamento das não conformidades 

contratuais. 

3.2.2 –Se as não-conformidades forem sanadas pela contratada, o relatório deverá ser juntado 

aos autos e encaminhadas à secretaria/autarquia competente, e, caso contrário, o responsável 

pela Fiscalização dos Contratos deverá elaborar relatório substanciado e encaminhar à 

secretaria/autarquia competente, com vistas à aplicação das penalidades previstas no contrato, 

ou sugerindo, se necessário, a convocação da segunda colocada no procedimento licitatório; 
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3.2.3 –Caso a inconformidade seja solucionada definitivamente o responsável pela Fiscalização 

do Contrato informará a secretaria/autarquia competente; 

3.3 –A secretaria/autarquia competente deverá manter Planilha de Controle de Contratos 

atualizada com as informações apresentadas nos relatórios do Fiscal do Contrato, em que 

deverão ser consolidadas as mais relevantes para o acompanhamento da execução dos 

contratos. 

 

4. Da Solicitação para emissão contrato 

4.1–Para emissão de contrato deverá ser encaminhado pedido direto ao Departamento de 

Compras e Licitações, o qual abrirá, quando necessário, expediente administrativo, sendo que, 

após análise e aprovação da documentação apresentada, minutará e encaminhará à Procuradoria 

Jurídica do Município para parecer e aprovação; 

4.2 –Para atender o disposto no item 2.5, a Secretaria requisitante deverá especificar no pedido, 

os dados do contratado (Razão social, CNPJ, endereço, nome da pessoa que firmará o 

compromisso, qualificação, CPF e RG), descrição do objeto, forma de pagamento, prazo de 

execução e a respectiva dotação orçamentária; 

4.3 –Quando se tratar de contrato em que a empresa não tiver cadastro junto ao Departamento 

Compras e Licitações, o contratado deverá apresentar cópia dos documentos abaixo 

relacionados, que integrarão o expediente administrativo: 

4.4 –Para Habilitação Jurídica: 
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6.4.1 –Registro comercial, no caso de empresa individual (Lei Federal nº 8.666/1993, art. 28, 

inciso II); 

4.4.2 –Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus atuais administradores (Lei Federal nº 8.666/1993, art. 28, 

inciso III); 

4.4.3 –Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício (Lei Federal nº 8.666/1993, art. 28, inciso IV). 

 

 

4.5 –Para Regularidade Fiscal 

4.5.1 –Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –CNPJ (Lei Federal 

nº8.666/1993, art. 29, inciso I); 

4.5.2 –Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual (Lei Federal nº 8.666/1993, art. 29, inciso II); 

4.5.3 –Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei (Lei Federal nº 8.666/1993, art. 29, 

inciso III), inclusive certidão negativa de dívida ativa; 
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4.5.4 –Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por Lei (Lei Federal nº 8.666/1993, art.29, inciso IV); 

4.5.5 –Prova de Regularidade Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT), 

expedida pela Justiça do Trabalho da Sede da licitante (Lei nº 12.440/2011). 

  

4.6 –Da Elaboração 

4.6.1 –Recebido o expediente administrativo, em conformidade com o item 4, o Departamento 

de Compras e Licitações elaborará o Termo de Contrato, ficando a seu encargo colher as 

assinaturas, na seguinte ordem: do Responsável pelo contrato, das testemunhas, da 

Procuradoria Jurídica do Município, do Contratado e do Prefeito; 

4.6.2–Todos os contratos deverão ter por meio de indicação da Secretaria solicitante o 

responsável pelo contrato e o mesmo deverá fiscalizar e controlar os prazos estipulados no 

contrato; 

4.6.3–Quando se tratar de serviços/material comuns que abrangem mais Secretarias, deverá ser 

nomeado um responsável pelo contrato; 

4.6.4 –O contrato somente será assinado pelo Prefeito/Diretor após as assinaturas dos 

Secretários requisitantes, do contratado e do procurador jurídico do município; 

4.6.3 –Após firmado o Termo de Contrato, o Departamento de Compras e Licitações fará 

publicar a súmula (parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993) e encaminhará 

cópias do contrato para a Secretaria requisitante, e arquivamento. 
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4.7–Do Empenho: 

4.7.1 –Concluída as formalidades do contrato o Departamento de Compras e Licitações 

encaminhará para a emissão da Nota de Empenho e o devido registro das informações no 

APLIC. 

4.8 –Da Fiscalização: 

4.8.1 –Cada Secretaria/Departamento requisitante indicará ao Departamento de Licitações, 

Compras e Contrato um servidor para ser responsável pela fiscalização da execução dos 

contratos pertinentes a sua pasta, em conformidade com o item 4.1 desta Instrução Normativa. 

4.9 –Da Liquidação: 

4.9.1 –Firmado o contrato, competirá a Secretaria/Departamento requisitante controlar a 

respectiva liquidação das Notas Fiscais. 

 

VIII- DISPOSIÇÕES GERAIS   

 

1 –Nenhuma contratação poderá ser realizada sem a devida cotação de preços e/ou 

procedimento licitatório, se for o caso; 

2 –Nenhuma contratação poderá ser realizada sem o prévio empenho; 

3 –As solicitações relativas a contratação serão encaminhadas diretamente ao Departamento de 

Compras e Licitações, e estarão sujeitos no que couber, aos procedimentos constantes nesta 

Instrução Normativa; 



 

MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  

CONTROLE INTERNO 

FOLHA Nº 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº: 19/2008 

 

DATA DA VIGÊNCIA : 01/12/2008 

1ª ATUALIZAÇÃO: 19/04/2012 

2ª ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 

3ªATUALIZAÇÃO: 18/07/2018 

4ªATUALIZAÇÃO:  12/02/2020 

ASSUNTO:   CONTRATOS   

SETORES ENVOLVIDOS: FISCAL DE CONTRATO, COMPRAS, LICITAÇÕES E TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - PREVILUCAS E SAAE. 

 

 

 

CONTROLE INTERNO 

 

PREFEITO 

 

23/15 
 
 

4 –Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa, deve ser esclarecida junto 

ao Departamento de Licitações, Compras e Contrato e o Controle Interno; 

5 –A atualização desta Norma ocorrida em08/08/2013foi baseada na Instrução Normativa SCL 

nº002/2011 do TCE-Versão 01; 

6 –Fazem parte desta norma o fluxograma, Anexo I, II e III com suas alterações; 

7 –Todos os modelos constantes nos anexos I, II e III são meramente exemplificativos. 

8- Acrescenta nesta atualização de maio de 2019 o Manual do Fiscal de Contrato como Anexo 

IV 


