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A responsável pelo Sistema de Controle Interno do Município de Novo Mundo, no uso de 
suas atribuições legais, em especial considerando os Princípios da Legalidade, Eficiência, 
Impessoalidade, Moralidade e Publicidade, bem como o disposto na Lei Complementar nº 
101/2000, Lei Federal 4320/1964, Lei Municipal nº 253/2007 e Decreto Municipal nº 059/2010, 

 
 

R E S O L V E : 
 
 

Art. 1º Recomendar ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT, das administrações Direta e Indireta, e da Câmara 

Municipal de Novo Mundo – MT, quanto aos procedimentos para a Gestão e Fiscalização dos 

contratos, constante do Anexo I. 

 

 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no 

mural da Unidade Gestora. 

 
 

 
Unidade de Controle Interno, 07 de Novembro de 2012. 

 
 
 
 

_____________________ 
ALCIELLY VITORINO DE CARLI 

Controladora Interna  
Mat. N.º 2060 
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ANEXO I 
 

Instrução Normativa SCL Nº 04/2012 Data: 07/11/2012 

Assunto: “Gestão e Fiscalização dos Contratos.” 

Unidade Responsável: Departamento de Compras, Licitações e Contratos  

 
 
I – DA FINALIDADE, ABRANGÊNCIA, BASE LEGAL E REGULAMENTAR E 
RESPONSABILIDADES: 
 
1. Finalidade: “Orientar a Gestão e o acompanhamento da execução e fiscalização dos 

contratos.” 
 
2. Abrangência: Abrange todo o Departamento de compras, licitações e contratos em 

suas atribuições no acompanhamento da execução dos contratos no âmbito do Município de 
Novo Mundo/MT. 

 
3. Base Legal e Regulamentar:  
Constituição Federal (Art. 31); 
Lei 4.320/1964; 
Lei 8.666/1993; 
Lei Municipal nº 253/2007 – dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município; 
Decreto Municipal nº 59/2010 – regulamenta o Sistema de Controle Interno do Município. 
 
4. Responsabilidades: 
 
4.1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
4.1.1 Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada; orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
4.1.2. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão. 
 

4.2. Das Unidades Executoras:  
 
4.2.1. Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e participação no processo de atualização; 
4.2.2. Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 

 4.2.3. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento das mesmas; 
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4.2.4. Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 
aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
 
 

4.3. Na Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
4.3.1. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da instrução Normativa, em 

especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle; 

4.3.2. Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes ao SCI, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles.  
 
 
            II – PROCEDIMENTOS: 
 
 

1. Da Exigência Legal: 
 

A exigência quanto a designação de um servidor da administração pública para o 
acompanhamento e fiscalização dos contratos está disposta no artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666/93): 

 
“A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
um representante da Administração especialmente designado, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição.”  

  
A Lei de Licitações ainda determina em seus parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo 67, 

como será executada a fiscalização do contrato: 
 

“§1º. O representante da Administração anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
 
“§2º. As decisões e providências que ultrapassaram a competência 
do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.” 

 
 
2. Da Formalização dos Contratos:  

 
2.1.  Os contratos firmados em que o Poder Executivo, Legislativo e Administrações 

indiretas, forem parte deverão estar dentro da Legislação vigente e deverá passar por uma 
análise profunda da Assessoria Jurídica, acompanhados por servidor formalmente designado 
para sua gestão e fiscalização e pelo responsável do Sistema de Controle Interno; 
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2.2. Os contratos devem ser firmados por autoridade competente, estabelecer com 

clareza e precisão as condições para sua execução, além de ter todas as cláusulas necessárias 
tais como: 

 
2.2.1. Identificação das partes; 
2.2.2. O objeto e seus elementos característicos; 
2.2.3. O regime de execução ou a forma de fornecimento; 
2.2.4. O valor e as formas de pagamento, critérios, data base, peridiocidade do 

reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento 
das obrigações e a do efetivo pagamento;  

2.2.5. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

2.2.6. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e categoria econômica; 

2.2.7. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 
2.2.8. Os direitos e as responsabilidades de ambas as partes, as penalidades cabíveis e 

os valores das multas; 
2.2.9. Os casos de rescisão; 
2.2.10. O reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa previsto no art. 77 da Lei de Licitações; 
2.2.11. A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao 

convite e à proposta do licitante vencedor; 
2.2.12. Legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos. 
2.2.13. A obrigação do contrato de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação na licitação; 

2.2.14. A previsão para prorrogação e/ou aditamento, se for o caso; 
 
2.3. É de condição indispensável a publicação resumida do instrumento de contrato na 

imprensa oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, bem como sua 
anexação ao contrato em pasta individualizada; 

 
2.4. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência, tomada de 

preço, dispensa e inexigibilidade cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas 
modalidades de licitação; 

 
2.5. Os contratos serão facultativos nos demais processos de compra em que a 

administração puder substituí-los por outros instrumentos hábeis, como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço; 

 
2.6. A minuta do futuro contrato deverá ser sempre integrada ao edital do ato 

convocatório da licitação, dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso e deverá passar por 
análise jurídica; 

 
2.7. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, e ainda em manter a regularidade fiscal da 
empresa durante a vigência do contrato; 
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2.8. A celebração de Termo Aditivo e Prorrogações deverão estar previstos no Contrato, 

serem realizados dentro da vigência do contrato e estarem devidamente justificados e observado 
o art. 57 da Lei de Licitações; 

 
2.9. O Termo Aditivo deverá ter seu extrato publicado na imprensa oficial até o quinto dia 

útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
 
 
3. Do Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos: 
 
3.1. A Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT, as administrações Direta e Indireta, e a 

Câmara Municipal de Novo Mundo – MT deverão manter um representante formalmente 
designado para a Gestão e Fiscalização dos Contratos. 

 
3.2. São atribuições do Gestor e Fiscal dos Contratos: 
 
3.2.1. Receber a Minuta do Contrato do Departamento de Licitações juntamente com a 

cópia da ata do julgamento da seção, elaborar o contrato de acordo com a adjudicação da 
licitação, comunicar com os contratantes e testemunhas do contrato e recolher todas as 
assinaturas; 

 
3.2.2. Manter pasta individualizada dos  contratos em ordem de numeração; 
 
3.2.3. Publicar o extrato do contrato até o quinto dia do mês seguinte ao da assinatura 

do contrato e anexar a publicação ao contrato; 
 
3.2.4. Quando da formalização de Termo Aditivo, verificar a previsão no contrato de 

origem, a obediência as condições e limites permitidos em lei, encaminhá-lo para análise da 
Assessoria Jurídica, anexá-lo ao Contrato, juntamente com a publicação de seu extrato no 
mesmo prazo do contrato; 

 
3.2.5. Manter controle de todos os contratos em vigência, analisando os vencimentos, o 

cumprimento das cláusulas e a previsão e a necessidade de prorrogação dentro do prazo; 
 
3.2.6. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas á sua execução (art. 

67, caput); 
3.2.6.1. As anotações poderão ocorrer em livro próprio, fichas anexadas ao contrato ou 

arquivo eletrônico; 
 
3.2.7. Verificar a necessidade ou não de requisitar apoio especializado de terceiros para 

assisti-lo e subsidiá-lo com informações técnicas (art. 67, caput); 
 
3.2.8. Esclarecer dúvidas do preposto/ representante da Contratada que estiverem à sua 

alçada, encaminhamento às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar 
competência; 
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3.2.9.  Verificar a execução do contrato e formalizar seu atesto na nota fiscal, 
considerando que:  

3.2.9.1. Os produtos e serviços adquiridos e descritos nas notas fiscais, bem como seus 
preços e unidades de medidas devem ser exatamente os contratados; 

3.2.9.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento quanto: 

I. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

II. A lentidão do seu cumprimento, o atraso injustificado ou paralisação da obra, serviço 
ou fornecimento, sem previa comunicação documental a administração ou sem justificativa; 

III. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da 
sociedade ou o falecimento do contratado, alteração social ou modificação da finalidade ou 
estrutura da empresa que venha prejudicar a execução do contrato; 

IV. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificada e 
determinada pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

3.2.9.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá se procedida de autorização 
escrita e fundamentada por autoridade competente observando os arts. 79 e 80 da Lei 8.666/93 
e publicado o fato; 

 
3.2.10. Na verificação da execução dos contratos de obras e convênios, solicitar a 

medição realizada pelo engenheiro responsável conforme define o contrato e efetuar seu 
registro; 

 
3.2.11. Na verificação da execução dos contratos de prestação de serviços, solicitar o 

Relatório dos Serviços a cada pagamento, e se for o caso, verificar se o cronograma de serviços 
e pagamentos obedecem aos definidos no contrato; 

 
3.2.12. Solucionar problemas que afetem a relação contratual, como chuvas, greves, fim 

de prazo contratual, entre outros; 
 
3.2.13. Notificar por escrito a contratada, caso a execução esteja em desconformidade 

com o contrato ou quando a situação fiscal da empresa estiver incompatível com as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
3.2.14. Notificar a Administração quanto a necessidade de rejeitar bens e serviços que 

estejam em desacordo com o Contrato, inclusive com o prazo previsto contratualmente. 
 
 3.2.15. Em caso de substituição de representação, o Fiscal deverá transferir a  guarda 

dos documentos e dos registros mediante recibo de entrega. 
 
3.2.16. Quando ultrapassar a competência do fiscal, as decisões e providências a serem 

tomadas deverão ser solicitadas em tempo hábil aos superiores hierárquicos para a adoção das 
medidas cabíveis. 

 
3.2.17. A Fiscalização pelo representante da Administração estende-se às Atas de 

Registro de Preço. 
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3.2.17.1. O Setor de Licitações encaminhará as Atas de Registro de Preço devidamente 
assinada pelos responsáveis para acompanhamento pelo Fiscal dos Contratos. 

 
3.2.18. O Fiscal de Contratos é responsável em prestar contas e apresentar os registros 

do acompanhamento da execução dos contratos, quando solicitado, à Unidade de Controle 
Interno e ao Tribunal de Contas do Estado, este último quando da visita in loco ou no Relatório 
das Contas Anuais. 

 
 
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
1. A presente Instrução Normativa confirma o que dispõe a Lei 8.666/93 garantindo a 

legalidade e o cumprimento dos contratos no âmbito do Poder Executivo e Legislativo. 
 
2. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta norma, deve ser esclarecida junto à 

Unidade de Controle Interno e ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos.    
 
 
 

Unidade de Controle Interno, 07 de Novembro de 2012. 
 
 
 

_____________________ 
ALCIELLY VITORINO DE CARLI 

Controladora Interna  
Mat. N.º 2060 

 




