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I - lnstrucao Normativa SCL N° 01/2017 que "Disp6e sabre orientacoes 
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Art. 1 ° - Fi cam aprovados os termos das I nstrucoes Normativas relativas ao 

Sistema de Compras, Llcitacoes e Contratos - SCL, de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Adrninistracao e Recurses Humanos, a seguir relacionadas: 

DEC RETA: 

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE ANCHIETA, usando das atribuicoes que 

lhe sao conferidas pela Lei Orqanica do Municipio e objetivando o atendimento ao 

disposto na Resolucao do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo n° 

227/2011, alterada pela n° 257/2013, que estabeleceu o prazo para a devida 

elaboracao e aprovacao do Manual de Procedimentos e Retinas lnternas, bem 

como, o Plano de Acao para irnplantacao do Sistema de Controle lnterno, Manual 

de Retinas lnternas e Procedimentos de Controle, elaboracao e aprovacao do 

Manual de Auditoria lnterna e realizacao de Auditorias do Municipio de Anchieta/ES 

-2017", aprovado nos termos do Decreto n° 5656, de 1° de rnarco de 2017. 

Disp6e sobre a aprovacao de lnstrucoes Normativas 

referentes aos Sistema de Compras, l.icitacoes e Contratos - 

SCL, Sistema de Providencia Pr6pria - SPP, Sistema de 

Convenios e Cons6rcios - SCV, Sistema de Tributos - STB, 

Sistema Financeiro - SFI, Sistema de Projetos e Obras 

Publicas - SOP e Sistema de Cornunicacao Social - SCS, 

para a irnplantacao e orqanizacao do Sistema de Controle 

lnterno do Poder Executivo do Municipio de Anchieta e da 

outras providencias. 

DECRETO N° 5.716, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA DE ANCHIETA 

CNPJ 27.142.694/0001-58 
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VI - lnstrucao Normativa SCL N° 06/2017 que "Disciplina os precedimentos 

e retinas para outorga das concess6es e permiss6es de services publicos, com vista 

a eficacia, eficiencia e transparencia da aplicacao dos recurses publicos, no arnbito 

V - lnstrucao Normativa SCL N° 05/2017 que "Dispoe sabre os 

procedimentos para cadastramento de fornecedores e/ou prestadores de services, 

estabelecendo retinas e precedimentos a serem adotados pela Adrninistracao 

Direta e lndireta do Poder Executive do Munidpio de Anchieta/ES"; 

IV - lnstrucao Normativa SCL N° 04/2017 que "Dispoe sabre o 

precedimento de controls de estoque, quanta ao recebimento, armazenagem e 

envio de materiais adquiridos no arnbito da Adrninistracao Direta e lndireta do Poder 

Executive do Municfpio de Anchieta/ES"; 

Ill - lnstrucao Normativa SCL N° 03/2017 que "Dispoe sabre o 

precedimento para alienacao de bens, no arnbito da Adrninistracao Direta e lndireta 

do Poder Executive Municipal de Anchieta/ES, mediante licitacao na modalidade 

Leilao ou Concorrencia Publica"; 

II - lnstrucao Normativa SCL N° 02/2017 que "Dispoe sabre o precedimento 

de contratacao de bens e services comuns, no arnbito da Adrninistracao Direta e 

lndireta do Poder Executive Municipal de Anchieta/ES, mediante iicitacao na 

modalidade Preqao (Presencial e Eletronico), inclusive pelo Sistema de Registre de 

Precos, bem coma as adesoes a Atas de Registre de Precos"; 

para licitacao na modalidade Convite, Tomada de Prec;o e Concorrencia Publics no 

arnbito da Adrninistracao Direta e lndireta do Poder Executive Municipal de 

Anchieta/ES"; 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA DE ANCHIETA 

CNPJ 27.142.694/0001-58 
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II - lnstrucao Normativa SPP N° 02/2017 que "Normatiza os procedimentos 

de realizacao das despesas administrativas do lnstituto de Previdencia dos 

Servidores Publicos do Municipio de Anchieta/ES - IPASA"; 

1- lnstrucao Normativa SPP N° 01/2017 que "Normatiza os procedimentos 

de controle da Receita Previdenciaria e da Aplicacao Financeira dos Recursos 

Previdenciarios do lnstituto de Providencia dos Servidores do Municipio de 

Anchieta/ES - IPASA"; 

Art. 2°- Ficam aprovados os termos das lnstrucoes Normativas relativas ao 

Sistema de Previdencia Pr6pria - SPP, de responsabilidade do lnstituto de 

Previdencia dos Servidores do Municipio de Anchieta/ES, a seguir relacionadas: 

VIII - lnstrucao Normativa SCL N° 08/2017 que "Dispoe sabre as rotinas de 

trabalho quanta aos procedimentos para a Pesquisa e Cotacao de Precos, aquisicao 

de bens e services mediante dispensa e inexigibilidade, Ernissao de Ordem de 

Fomecimento/Execucao e Cadastro de Materiais e Fornecedores no Sistema 

lnformatizado de Compras, no arnbito da Adrninistracao Direta e lndireta do Poder 
Executivo Municipal de Anchieta/ES". 

VII - lnstrucao Normativa SCL N° 07/2017 que "Dispoe sabre os 

procedimentos para acompanhamento e controle de execucao dos contratos, 

uniformizando os procedimentos e norteando as atividades desempenhadas pelos 

diversos setores da Adrninistracao Direta e lndireta do Poder Executivo do Municipio 
de Anchieta/ES"; 

da Adrninistracao Direta e lndireta do Poder Executivo Municipal de Anchieta/ES"; 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNP J 27 .142.694/0001-58 
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IV - lnstrucao Normativa SCV N° 04/2017 que "Dispoe sobre os 

procedimentos administrativos, e normas gerais, relatives a parcerias voluntarias 

Ill - lnstrucao Normativa SCV N° 03/2017 que "Dispoe sobre os 

procedimentos para a celebracao de cons6rcios quanto aos controles e 

acompanhamento, visando a padronizacao das acoes e irnplernentacao dos 

precedimentos de controle no arnbito da Adrninistracao Direta e lndireta do Poder 

Executive Municipal de Anchieta/ES"; 

II - lnstrucao Normativa SCV N° 02/2017 que "Dispoe sobre os 

procedimentos para a celebracao, controle e prestacao de contas de convenios e 

conqeneres recebidos estabelecendo retinas no arnbito da Adrninistracao Direta e 

lndireta do Peder Executive Municipal de Anchieta/ES"; 

I - lnstrucao Normativa SCV N° 01/2017 que "Dispoe sobre os 

precedimentos para a celebracao, controle e prestacao de contas de convenios e 

conqeneres concedidos estabelecendo retinas no arnbito da Adrninistracao Direta e 
lndireta do Peder Executive Municipal de Anchieta/ES"; 

Art. 3°- Ficam aprevados os termos das lnstrucoes Normativas relativas ao 

Sistema de Convenios e Cons6rcios - SCV, de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Adrninistracao e Recurses Humanos, a seguir relacionadas: 

Ill - lnstrucao Normativa SPP N° 03/2017 que "Dispoe sobre os 

procedimentos para concessao de Beneficios Previdenciarios aos segurados 

filiados e seus dependentes, vinculado ao lnstituto de Previdencia dos Servidores 
do Municipio de Anchieta/ES - IPASA". 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 
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V - lnstrucao Normativa STB N° 05/2017 que "Dispoe sabre os 

IV - lnstrucao Normativa STB N° 04/2017 que "Dispoe sabre orientacao 

quanta a inscricao, alteracao ou baixa de inscricao referente a licenca para alvara 

de localizacao e funcionamento de atividades e Tributes Mobiliarios no ambito da 

Adrninistracao Direta e lndireta do Peder Executive Municipal de Anchieta/ES". 

Ill - lnstrucao Normativa STB N° 03/2017 que "Dispoe sabre criterios para 

inscricao, controle e baixa da Dfvida Ativa Tributaria no arnbito da Adrninistracao 

Direta e lndireta do Peder Executive Municipal de Anchieta/ES"; 

II - lnstrucao Normativa STB N° 02/2017 que "Dispoe sabre os criterios 

para iancarnento, arrecadacao, baixa e fiscalizacao de tributes no arnbito da 
Adrninistracao Direta e lndireta do Peder Executive Municipal de Anchieta/ES"; 

I - lnstrucao Normativa STB N° 01/2017 que "Dispoe sabre criterios para 

procedimentos de efetivacao, registro, alteracao e rnanutencao do Cadastro 

lrnobiliario e Economico no arnbito da Adrninistracao Direta e lndireta do Peder 

Executive Municipal de Anchieta/ES"; 

Art. 4°- Ficam aprovados os termos das lnstrucoes Normativas relativas ao 

Sistema de Tributos - STB, de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Fazenda, a seguir relacionadas: 

envolvendo ou nao a transferencia de recurses financeiros, entre o Municipio de 

Anchieta/ES e as orqanizacoes da sociedade civil, nos termos da Lei Federal n° 
13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei n° 13.204 de 14 de dezembro de 
2015". 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 
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V - lnstrucao Normativa SFI N° 05/2017 que "Dispoe sabre procedimentos 

a serem observados quando da contratacao e controle das operacoes de creditos, 

avais e garantias no arnbito da Adrninistracao Direta e lndireta do Poder Executive 

IV - lnstrucao Normativa SFI N° 04/2017 que "Dispoe sabre a concessao 

de Diarias aos servidores e agentes politicos da Adrninistracao Direta e lndireta do 

Poder Executive do Municfpio de Anchieta/ES e da outras providencias": 

111- lnstrucao Normativa SFI N° 03/2017 que "Dispoe sobre a concessao e 

controle de adiantamentos financeiros no arnbito da Adrninistracao Direta e lndireta 

do Poder Executive Municipal de Anchieta/ES e da outras providencias"; 

11-lnstru~ao Normativa SFI N° 02/2017 que "Dispoe sabre estabelecimento 

da proqramacao financeira no arnbito da Adrninistracao Direta e lndireta do Poder 

Executivo Municipal de Anchieta/ES e da outras providencias"; 

I - lnstrucao Normativa SFI N° 01/2017 que "Dispoe sabre os 

procedimentos de rotina para controle da receita e das disponibilidades financeiras 

vinculadas e nae vinculadas no arnbito da Admirustracao Direta e lndireta do Poder 

Executivo Municipal de Anchieta/ES e da outras providencias"; 

Art. 5°- Ficam aprovados os termos das lnstrucoes Normativas relativas ao 

Sistema Financeiro - SFI, de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Fazenda, a seguir relacionadas: 

procedimentos para a concessao e controle das renuncias de receita tributaria no 

ambito da Adrninistracao Direta e lndireta do Poder Executive Municipal de 

Anchieta/ES". 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA DE ANCHIETA 

CNPJ 27.142.694/0001-58 
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II - lnstrucao Normativa SCS N° 02/2017 que "Dispce sobre os 

procedimentos relativos as campanhas publicitarias no arnbito da Adrninistracao 

Direta e lndireta do Poder Executivo Municipal de Anchieta/ES". 

I - lnstrucao Normativa SCS N° 01/2017 que "Dispoe sobre os criterios e 

procedimentos para publicacao de Atos Oficiais no arnbito da Adrninistracao Direta 

e lndireta do Poder Executivo Municipal de Anchieta/ES"; 

Art. 7°- Ficam aprovados os termos das lnstrucoes Normativas relativas ao 

Sistema de Cornunicacao Social - SCS, de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Governo, a seguir relacionadas: 

II - lnstrucao Normativa SOP N° 02/2017 que "Dispoe sobre os 

procedimentos operacionais para o controle da execucao de obras publicas e 

services de engenharia, a fim de atender as exiqencias no ambito da Adrninistracao 

Direta e lndireta do Poder Executivo Municipal de Anchieta/ES". 

I - lnstrucao Normativa SOP N° 01/2017 que "Dispoe sobre os 

procedimentos operacionais para formalizacao do processo de aprovacao de 

projetos para licenciamento e reqularizacao de obra, a fim de atender as exiqencias 

legais no arnbito da Administracao Direta e lndireta do Poder Executivo Municipal 

de Anchieta/ES e da outras providencias": 

Art. 6° - Fi cam aprovados os termos das I nstrucoes Normativas relativas ao 

Sistema de Projetos e Obras Publicas - SOP, de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de lnfraestrutura, a seguir relacionadas: 

Municipal de Anchieta/ES e da outras providencias". 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 
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PREFEITO MUNICIPAL D ANCHIETA 

Anchieta/ES, 29 de setembro de 2017. 

Art. 9° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Paraqrafo (mico. Todas as Secretarias Municipais, Orqaos e Gerencias, o 

Fundo Municipal de Saude e o Institute de Previdencia dos Servidores do Municipio 

de Anchieta/ES (IPASA), ficam obrigados ao fiel cumprimento dos procedimentos 

aprovados neste Decreto. 

Art. 8° - Cabera a Gerencia Municipal de Gabinete a divulqacao das 

lnstrucoes Normativas aqui relacionadas, as Unidades Executoras de Controle 

lnterno do Poder Executive Municipal, ao Fundo Municipal de Saude e ao Institute 

de Previdencia dos Servidores do Municipio de Anchieta/ES (IPASA). 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 
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Adrninistracao Direta e Indireta do Poder Executivo do Municipio de Anchieta/ES. 

atividades desempenhadas pelas diversas secretarias, gerencias, coordenacoes e setores da 

\~ ~\ 
~ 

Art. 1 °. Esta Instrucao Normativa tern por finalidade estabelecer normas para acompanhamento 

e controle de execucao dos contratos, uniformizando os procedimentos e norteando as 

SE(:AO I 

DA FINALIDADE 

CAPITULO I 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Administracao Direta e lndireta do Peder Executivo do 

Municipio de Anchieta/ES. 

da setorcs diversos pelos 

atividades as norteando e procedimentos 

desempenhadas 

Dispoe sobre os procedimentos para acompanhamento 

e controle de cxecucao dos contratos, uniformizando os 

Unidade Responsavel: Secretaria Municipal de Adrninistracao e Recursos Humanos, atraves 
da Gerencia de Licitacoes e Contratos. 

Ato de aprovacao: Decreto n° 5.I76/2017 

Aprovado em: 29/09/2017 

Versao: 01 

INSTRU<;AO NORMATIVA SCL N° 07/2017 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 

~f,2\.i@ke 
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V. Cestao de Contratos: gestao contratual e a coordenacao, o monitoramento e a 

orientacao das atividades relacionadas aos trarnites dos contratos administrativos. 

IV. Termo Aditivo: instrumento pelo qua\ se formaliza alteracoes no contrato original 

firmado, efetuando-se acrescimos ou supressoes no objeto, prorrogacoes, repactuacoes, 

alem de outras rnodificacoes admitidas na Lei Federal n° 8.666/93. 

III. Contratado: pessoa fisica ou juridica signataria de contrato com a adrninistracao 

publica. 

II. Contratante: orgao ou entidade signataria do instrumento contratual. 

I. Contrato: ajuste que a Administracao Publica, agindo nessa qualidade, firma com o 

particular (pessoa fisica ou juridica) para consecucao de objetivos de interesse publico, 

nas condicoes estabelecidas pela pr6pria Adrninistracao, segundo o regime juridico de 

direito publico, 

Art.3°. Para os fins desta Instrucao Normativa, considera-se: 

DOS CONCEITOS 

SE(::AO III 

Art. 2°. Esta Instrucao Normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional da 

Adrninistracao Direta e Indireta do Poder Executivo da Adrninistracao Publica Municipal de 

Anchieta/ES. 

SE(::AO II 

DA ABRANGENCIA 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 



"Publicada om o.s /_lQ.LZO~"!r 
Nos terrnos do art. ,;2 c!a 
Loi Orqanica f,J!unk;ipal'' 

X. Termo de Referencia: documento utilizado para a solicitacao de bens, services, obras 

e services de engenharia, contendo os elementos capazes de propiciar a avaliacao do 

IX. Projeto Basico: Conj unto de elementos necessaries e suficientes, com ni vel de precisao 

adequado, para caracterizar a obra ou service, ou complexo de obras ou services objeto 

de contratacao direta ou licitacao, elaborado com base nas indicacoes dos estudos 

tecnicos preliminares, que assegurem a viabilidade tecnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacao do custo da obra e 

a definicao dos metodos e do prazo de execucao. 

VIII. Coordenacao de Contratos e Convenios: Coordenacao vinculada a Gerencia 

Operacional de Licitacoes e Contratos da Secretaria de Adrninistracao e Recursos 

Humanos responsavel pela elaboracao de contratos, seus aditivos, apostilamentos, 

rescisoes, etc., publicacoes de tais instrumentos, bem como registro dos mesmos nos 

meios legais exigidos: Portal da Transparencia, GEOBRAS (se couber). 

a. A fiscalizacao contratual podera ficar a cargo de uma Cornissao formalmente 

designada a depender da complexidade do objeto do Contrato. 

VIL Fiscal do Contrato: Servidor formalmente designado para acompanhar a execucao dos 

contratos administrativos, com o dever de observar o fie! cumprimento pela contratada 

das previsoes do instrumento convocat6rio do certame, da proposta de preco e do 

contrato administrativo, o qua! tambem compete agir de forma proativa e preventiva, 

buscando o alcance dos resultados esperados na contratacao e trazendo beneficios para 

a Prefeitura Municipal de Anchieta. 

VI. Gestor de Contrato: Servidor formalmente designado para exercer o service geral de 

gerenciamento de todos os contratos. 

execucao das obras, servicos ou fornecimentos de produtos, com vistas ao integral 

cumprimento das previsoes contratuais e atendimento das necessidades da Prefeitura 

Municipal de Anchieta. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 
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Obras: Acao de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qua! 

seja necessaria a utilizacao de conhecimentos tecnicos especificos envolvendo a 

participacao de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n° 

XVII. 

XVI. Empreitada: E a execucao, contratualmente estabelecida, de tarefa, de obra ou de 

service, por preco ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de 

equipamento, que podem ou nao ser utilizados, realizada nas dependencias da empresa 

contratante, nas de terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como objeto um 

resultado pretendido. 

1974. 

XV. Cessao de Mao-de-Obra: Ea colocacao a disposicao da empresa contratante, em suas 

dependencias ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem services continuos, 

relacionados ou nao com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma 

de contratacao, inclusive por meio de trabalho temporario na forma de Leis n° 6.019, de 

XIV. Rescisao Contratual: Desfazimento do contrato, por decisao administrativa oujudicial. 

XIII. Termo de Distrato: um instrumento utilizado para o desfazimento do contrato, por 

rnutuo consentimento do contratado e do contratante. 

XII. Proccsso Administrativo: sucessao encadeada de atos ordenados, destinados a 
obtencao de um resultado final, que consubstancia uma determinada decisao sabre certa 

controversia de natureza administrativa. 

XI. Unidade Rcquisitante: A unidade que, ap6s identificar suas necessidades, solicita a 

contratacao de services, obras e services de engenharia, bem como aquisicoes de bens 

para atender o interesse publico, 

custo pela Adrninistracao, diante de orcamento detalhado, considerando precos 

praticados no mercado, a definicao dos metodos, a estrategia de suprimentos e o prazo 

de execucao do contrato. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA DE ANCHIETA 

CNPJ 27.142.694/0001-58 
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XXIII. Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS): E um dep6sito mensal, referente 

a um percentual de 8% (oito por cento) do salario do empregado, que o empregador fica 

obrigado a depositar em uma conta bancaria no name do empregado que deve ser aberta 

na Caixa Economica Federal. 

XXII. Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS): Orgao do Ministerio da Previdencia 

Social, ligado diretamente ao Governo Federal e e responsavel pelos pagamentos das 

aposentadorias e demais beneficios dos trabalhadores brasileiros que contribuem com a 

Previdencia Social (seguro que garante uma aposentadoria ao contribuinte quando ele 

para de trabalhar), com excecao dos servidores publicos. 

XXL Cadastro Especifico do INSS (CEI): Trata-se de um registro de obra de construcao 

civil identificada por numero cadastral basico acrescido do c6digo de atividade - /6 

(barra seis) para pessoa fisica e /7 (barra sete) para pessoa juridica 

XX. Equipamentos de Protecao Individual (EPI): Todo dispositivo ou produto de uso 

individual utilizado pelo trabalhador com o intuito de protege-lo dos riscos capazes de 

arneacar a sua seguranca e a sua saude. 

XIX. Convencao Coletiva de Trabalho (CCT): e um ato jurfdico pactuado 

entre sindicatos de empregadores e de empregados para o estabelecimento de regras nas 

relacoes de trabalho em todo o ambito das respectivas categorias 

(economica e profissional) 

XVIII. Service de Engenharia: E toda a atividade que necessite da participacao e 

acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal n° 

5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, 

manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se nesta definicao as atividades 

profissionais referentes aos services tecnicos profissionais especializados de projetos e 

planejamentos, estudos tecnicos, pareceres, pericias, avaliacoes, assessonas, 

consultorias, auditorias, fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento; 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 
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V. Lei Complementar n° 101/00; 

IV. Lei Federal n° 4.320/64; 

lll. Lei Federal n° 8.666/93; 

II. Constituicao do Estado do Espirito Santo; 

I. Constituicao Federal/1988; 

Art. 4°. Para os fins desta Instrucao Normativa considera-se como base legal: 

DA BASE LEGAL 

SE<;AO IV 

XXVII. Guia da Previdencia Social - GPS: E o documento habit para o recolhimento das 

contribuicoes sociais a ser utilizada pela empresa, contribuinte individual, facultativo, 

segurado especial e empregador dornestico. 

XXVI. Relacao de Tomadores/Obras RET: Documento que acompanha a GFIP quando esta 

for entregue em meio eletr6nico (disquete ou Internet). 

XXV. Guia de Recolhimento do FGTS e Informacoes a Previdencia Social (GFIP): E uma 

guia utilizada para o recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Service) 

e para disponibilizar a Previdencia Social inforrnacoes relativas aos segurados. 

XXTV. Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informacoes a Previdencia Social 

(SEFIP): e um aplicativo que permite aos empregadores I contribuintes consolidar os 

dados cadastrais e financeiros da empresa e dos trabalhadores e gerar a Guia de 

Recolhimento de FGTS (GRF) e o arquivo de informacoes a serem utilizados pelo 

fundo. 
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a. Alteracoes contratuais referentes ao objeto, prazo e valores contratados; 

V. Analisar, validar e sugerir correcoes quando forem necessarias: 

IV. Orientar os fiscais e gestores para que os mesmos possam controlar, analisar e executar 

as atividades referentes a gestao de contratos, instruindo, quando for o caso, quanta a 
prorrogacao, reajuste de preco, reequilibrio, repactuacao, acrescirno, supressao, termos 

aditivos, apostilamentos, aplicacao de penalidades e glosas; 

III. Alertar aos fiscais e gestores dos contratos sabre a responsabilidade no controle da 

execucao e das respectivas vigencias; 

II. Encaminhar, ao fiscal, c6pias dos seguintes documentos: contrato e anexos e alteracoes 

contratuais (apostilamentos e aditivos); 

I. Elaborar minutas e instrumentos contratuais (contratos, termos aditivos, apostilamentos, 

retificacoes e termos de doacao ); 

Art. 5°. Compete a Coordenacao de Contratos e Convenios: 

DAS RESPONSABILIDADES 

CAPiTULO II 

IX. Demais disposicoes legais aplicaveis, inclusive subsidiariamente, os principios gerais 

de Direito. 

VIII. Lei Municipal n° 838/2013 que institui o Sistema de Controle Interno Municipal; 

VII. Resolucao n° 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo; 

VI. Lei Organics Municipal de Anchieta n° O 1/1990; 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 



"Publlcada om ~L io 1w~1;- 
Nos terrncs do an. J2 ·:Ja 
Lo-1 0 ro f.1 ni ca fiil uni c i D ;-; i ·· · '. . 

I. Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro pr6prio todas as ocorrencias 

relacionadas a sua execucao; 

Art. 6°. Compete ao Fiscal do Contrato: 

XI. Inserir no Sistema informatizado pr6prio, todas as informacoes relativas a contratos, a 

fim de produzir relat6rios gerenciais para tomada de decis5es. 

X. Inserir nos autos os documentos necessaries a boa gestao; 

IX. Interagir com areas competentes para a solucao de duvidas tecnicas, administrativas ou 

juridicas; 

VIII. Atualizar mensalmente o portal da transparencia da Prefeitura Municipal de 

Anchieta/ES quanto as contratacoes vigentes e nae vigentes; 

VII. Proceder quanto a publicacao de atos praticados na imprensa oficial; 

VI. Proviclenciar a coleta de assinatura dos representantes de empresa, entidades ou orgaos 

publicos nos documentos contratuais; 

d. Registro de possiveis aplicacoes de sancoes previstas para a inexecucao total ou parcial 

do contrato, privilegiando o contradit6rio e a ampla defesa, comprovada ma fe na 

execucao contratual; 

c. Negociacao com as empresas contratadas no ato de prorrogacao dos contratos de 

servicos continues, para assegurar condicoes mais vantajosas para a Prefeitura 

Municipal de Anchieta; 

b. Prorrogacao dos contratos em vigor ou a realizacao de nova contratacao, para que nao 

ocorra interrupcao dos contratos; 
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Municipal de Anchieta; 

c. Negociacao com as empresas contratadas no ato de prorrogacao dos contratos de 

services contf nuos, para assegurar condicoes mais vantajosas para a Prefeitura 

b. Prorrogacao dos contratos em vigor ou a realizacao de nova contratacao, para que nao 

ocorra interrupcao dos contratos; 

a. Alteracoes contratuais referentes ao objeto, prazo e valores contratados; 

VIII. Acornpanhar o curnprimento das disposicoes contratuais e propor a adocao de 

providencias que se fizerern necessarias nos casos de: 

VII. Fiscalizar a manutencao, pela Contratada, das condicoes de sua habilitacao e 

qualificacao, com a solicitacao dos documentos necessaries a avaliacao; 

VI. Receber e encarninhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas 

a Coordenacao de Empenho, observando previarnente se a fatura apresentada pela 

Contratada refere-se ao objeto que foi efetivamente contratado; 

V. Notificar a Contratada em qualquer ocorrencia desconforme com as clausulas 

contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao (procedimento 

formal, com prazo). Em caso de obras e prestacao de services de engenharia, anotar 

todas as ocorrencias no diario de obras, tomando as providencias que estejam sob sua 

alcada e encarninhando as instancias cornpetentes aquelas que fugirem de sua alcada; 

IV. Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relacao contratual; 

III. Verificar a execucao do objeto contratual, proceder a sua rnedicao e formalizar a 

atestacao. Em caso de duvida, buscar, obrigatoriamente, auxilio para que efetue 

corretamente a atestacao/rnedicao; 

IL Esclarecer duvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua 

alcada, encaminhando as areas competentes os problemas que surgirem quando the 

faltar cornpetencia; 
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b. 120 (cento e vinte) dias - contratacoes oriundas <las moclaliclacles tomada de 

precos e concorrencia. 

a. 90 (noventa) dias - contratacoes de dispensa e inexigibilidade de licitaeao e as 

oriundas <las modalidades convite e pregao, inclusive nas contratacoes originadas 

de registros de precos; 

XVI. Atuar com presteza e pro-atividade a respeito da conveniencia de se prorrogar ou nao o 

contrato, com a antecedencia estabelecida nos subitens abaixo: 

XV. Comunicar, formalmente, a Coordenacao de Contratos sabre o aceite definitivo das 

obras e services de engenharia para registro e controle; 

XIV. Manter atualizado o Relat6rio de Gestao (Anexo III), de modo a contribuir para o seu 

eficaz gerenciamento; 

XIII. Sugerir modelos de trabalho para o alcance de melhores resultados nas contratacoes da 

Prefeitura Municipal de Anchieta; 

XII. Procurar auxilio junta as areas competentes em caso de duvidas tecnicas, 

administrativas ou juridicas; 

XI. A veriguar a satisfacao do publico usuario; 

X. Em se tratando de obra ou servicos de engenharia fazer visitas regulares; 

IX. Rejeitar bens e servicos que estejam em desacordo com as especificacoes do objeto 

contratado. A acao do Fiscal, nesses casos, devera observar o que prescreve o Contrato 

e/ou o ato convocat6rio da licitacao, principalmente em relacao ao prazo ali previsto; 

d. Aplicacao de sancoes previstas para a inexecucao total ou parcial do contrato, 

privilegiando o contradit6rio e a ampla defesa, comprovada ma fe na execucao 

contratual. 
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Art. 9°. Compete a Unidade Central de Controle Interno: 

I. Analisar juridicamente as solicitacoes e processos licitat6rios que darao origem aos 

contratos e aditamentos, conforme Instrucao Normativa que trata das Licitacoes. 

Art. 8°. Compete a Procuradoria Geral Municipal, dentre outras cornpetencias: 

VI. Autorizar a pratica de atos de gestao na sua esfera de cornpetencia. 

V. lnstruir os autos em relacao aos encaminhamentos feitos pela Coordenacao de 

Contratos; 

IV. Determinar a abertura de processo de pagamento, nas hip6teses de servicos de prestacao 

continuada ou nos casos em que a Administracao, por conveniencia, assim o definir; 

III. Aprovar as acoes do fiscal no Plano de Fiscalizacao; 

II. Sugerir a constituicao de comissao de fiscalizacao para as contratacoes mais complexas; 

a. A indicacao do fiscal esta condicionada a seu aceite formal em documento 

especifico assinado pelo mesmo; 

b. Na indicacao do fiscal deve constar, alern dos dados acima, numero de inscricao no 

CPF, numero de documento de identidade, telefone(s), e-mail funcional e pessoal, 

endereco residencial, lotacao e relato de conhecimentos especificos relacionados ao 

objeto contratado. 

I. Indicacao do fiscal e o seu substituto, a qua! deve conter, no minima, nome completo 

do servidor, numero de matricula e/ou Portaria; 

Art. 7°. Compete a Unidade Requisitante: 
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contrato, assim como sua habilidade interpessoal. 

Art. 11. A designacao do fiscal devera ser feita considerando o conhecimento tecnico e 

administrativo do servidor em relacao a complexidade exigida pela fiscalizacao do objeto do 

SE<;::Ao II 

DESIGNA<;::A.O DO FISCAL 

Art. 10. A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administracao especialmente designado, em ato administrativo formal. 

SE<;::Ao I 

OBRIGATORIEDADE 

CAPITULO III 

FISCALIZA<;::A.O CONTRA TUAL 

III. Propor alteracoes na Instrucao Normativa para aprimoramento dos controles. 

II. A valiar a eficacia dos procedimentos de controle, atraves da atividade de auditoria 

interna; 

I. Prestar apoio tecnico por ocasiao das atualizacoes da Instrucao Normativa, em especial 

no que tange a identificacao e avaliacao dos pontos de controle e respectivos 

procedimentos de controle; 
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Jesivos ao patrimonio publico, em qualquer esfera do governo; 

VI. Nao possuir em seus registros funcionais punicoes em decorrencia da pratica de atos 

V. Nao estar, preferencialrnente, respondendo a processo de sindicancia ou processo 

adrninistrativo disciplinar; 

IV. Possuir habilidade interpessoal; 

III. Possuir conhecirnentos especificos do objeto a ser fiscalizado (tecnico e/ou 

adrninistrativo ); 

TT. Gozar de boa reputacao etica-profissional; 

I. Ser servidor publico efetivo da Prefeitura Municipal de Anchieta, preferencialrnente; 

Art. 13. Em face da relevancia do encargo delegado ao fiscal/comissao, e irnportante que o 

servidor designado seja dotado de certas qualificacoes e atributos, tais corno: 

SE<;AO III 

PERFIL DO FISCAL DE CONTRATOS 

Paragrafo unico. 0 servidor designado para ocupar o posto de fiscal de contrato ou de rnernbro 

de comissao de fiscalizacao podera, em ato fundarnentado, recursar a designacao quando a 

atividade fiscalizat6ria exigir conhecirnento tecnico e adrninistrativo cornplexos ou nao for 

cornpativel corn o perfil e as atribuicoes do cargo que ocupa. 

Art. 12. Compete a Unidade Requisitante designar o fiscal e seu substituto, assirn corno os 

rnernbros da cornissao de fiscalizacao para as contratacoes rnais cornplexas. 

Paragrafo unico. A forrnalizacao da designacao devera ser feita atraves de Portaria publicada 

na forma da Lei Organics Municipal. 
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ajuste, tendo por pararnetro as previs5es do contrato. As decis5es e 

Art. 16. 0 fiscal/comissao devera adotar as providencias necessarias ao fiel cumprimento do 

Art. 15. A Lei n° 8.666/1993, art. 67, § I 0, atribui ao fiscal a autoridade para acompanhar 

sisternaticamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, no ambito da 

sua esfera de acao e no tempo certo, eventuais irregularidades ou distorcoes existentes. 

Art. 14. A eficiencia de um contrato esta diretamente relacionada com o acompanhamento de 

sua execucao. 0 fiscal/comissao tern grande responsabilidade pelos seus resultados, devendo 

observar o cumprimento integral das obrigacoes contratuais, entrega dos bens, execucao dos 

services e obras. 

SUBSE<;A.O I 

ASPECTOS GERAIS DA FISCALIZA<;A.O CONTRA TUAL 

SE<;Ao IV 

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZA<;A.O CONTRA TUAL 

XI. Nao possuir relacao de parentesco com o contratado. 

X. Nao ser amigo intimo ou inimigo capital do contratado ou dos dirigentes do contratado; 

IX: Nao possuir com o contratado relacao comercial, econornica, financeira, civil ou 

trabalhista; 

VIII. Nao haver sido condenado em processo criminal por crimes contra a Adrninistracao 

Publica atraves de decis5es transitadas em julgado; 

VII. Nao haver sido responsabilizado por irregularidades, atraves de decisoes transitadas em 

julgado, junto a orgaos de Controle Externo; 
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II. Manter armazenadas copias dos seguintes documentos: edital; termo de 

referencia/projeto basico; contrato e anexos; proposta de preco; extrato de publicacao 

da contratacao na imprensa oficial; nota de empenho; planilhas de custos e alteracoes 

contratuais (apostilamentos e aditivos); 

I. Estudar atenta e minuciosamente todo o contrato e seus aditivos, principalmente quanta 

ao objeto da contratacao; prazo de vigencia do contrato e da garantia contratual; forma 

de fornecimento de materiais, prazo de entrega, prestacao dos services e quantitativo de 

funcionarios, se houver; cronograma de services; obrigacoes da Prefeitura Municipal de 

Anchieta e da contratada; condicoes de pagamento; condicoes de fiscalizacao; 

penalidades; 

Art. 19. Sao atribuicoes gerais do fiscal/cornissao de contrato nas contratacoes de 

services e bens comuns: 

SUBSE(:AO II 

ATRIBUI(:OES GERAIS DO FISCAL/COMISSAO DE CONTRATO EM 
CONTRA T A(:A.0 DE SERVI<;OS E BENS DE CONSUMO 

Art. 18. Para atender o disposto acima, o fiscal/comissao deve preencher o Relatorio de 

Fiscalizacao (Anexo II), que tern o objetivo de ser um instrumento de anotacao da execucao 

contratual, elemento para a liquidacao da despesa e ferrarnenta de cornunicacao dos fatos em 

que a Unidade Requisitante deva se manifestar ou intervir no processo. 

Art. 17. No processo de pagamento o fiscal/cornissao deve promover os atos previstos no 

contrato e no Plano de Fiscalizacao (Anexo I), que compreendem as atividades basicas de 

fiscalizacao e liquidacao de despesas. 

ultrapassarem a sua cornpetencia deverao ser encaminhadas a Unidade Requisitante, em tempo 

habit, para a adocao das medidas convenientes. 
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XI. Conferir as notas fiscais e planilhas apresentadas pelos contratados, verificando e 

comparando os valores, os calculos, o quantitativo ea descricao dos objetos, inclusive 

marca/fabricante, com as inforrnacoes do contrato, ordem de fornecimento ou ordem de 

X. Submeter previamente a apreciacao da Unidade Requisitante, qualquer alteracao 

imprescindivel na contratacao, apresentando justificativa e demais elementos 

necessaries; 

IX. Opinar sobre quaisquer solicitacoes necessarias ao perfeito atendimento do objeto do 

contrato e, em especial, aquelas que importem em acrescimo de valores ao contrato, 

casos em que deve ser ouvida a Autoridade Superior; 

VIII. Elaborar o Relat6rio de Fiscalizacao, anotar todas as ocorrencias relacionadas a sua 

execucao, apontar as faltas cometidas pelo contratado, solicitar a regularizacao, sugerir 

aplicacao de penalidade, controlar o saldo do empenho e informar as boas praticas; 

VII. Inserir no processo os documentos necessaries a boa fiscalizacao do contrato; 

VI. Acompanhar a execucao do objeto do contrato, de acordo com as retinas e instrumentos 

de controles previamente estabelecidos no contrato e no Plano de Fiscalizacao, para 

subsidiar a liquidacao da despesa; 

V: Verificar se na entrega de materiais, na execucao de obras ou na prestacao de services, 

as especificacoes e as quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 

contrato; 

IV. Aprovar os materiais e equipamentos a serem empregados, de acordo com as 

especificacoes do contrato; 

III. Esclarecer duvidas do preposto/representante da contratada que estiverem sob a sua 

alcada, direcionando-as, quando for o caso, a Unidade Requisitante; 
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XXL Proibir, nos locais onde serao executados os services, a perrnanencia de materiais, 

equipamentos e pessoas estranhas ao objeto do contrato; 

XX. Exigir dos funcionarios da contratada que atuem com urbanidade; 

XIX. Exigir da contratada que, nos locais ou objeto onde serao executados os services, se 

mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizacao e conservacao; 

XVIII. Exigir que a contratada assuma, por meio de seus encarregados, todas as 

responsabilidades e tome as medidas necessarias ao atendimento dos seus empregados 

acidentados ou com ma! subito; 

XVII. Exigir da contratada, mediante notificacao formal e justificada, a substituicao imediata 

de qualquer empregado cuja atuacao, perrnanencia ou comportamento sejam julgados 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfat6rios a disciplina ou interesse do Poder 

Executivo do Municipio de Anchieta, devendo sua substituicao ocorrer em ate 24 (vinte 

e quatro) horas ou no prazo contratualmente estabelecido; 

XVI. Requerer a Unidade Requisitante a adocao de providencias que extrapolarem a 

cornpetencia da fiscalizacao; 

XV. Fiscalizar a manutencao, pela Contratada, das condicoes de sua habilitacao e 

qualificacao, com a solicitacao dos documentos necessaries a avaliacao, previstos no 

Edita! de Licitacao e/ou no Contrato; 

XIV. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado e os servicos executados em 

desconformidade com os termos estabelecidos no contrato, ordem de fornecimento ou 

ordem de servico; 

XIII. Nao atestar a nota fiscal, enquanto nao for cumprida a obrigacao e/ou apresentada a 

documentacao comprobat6ria dos encargos da contratacao; 

XII. Atestar a efetiva realizacao do objeto contratado, para a con-eta Iiquidacao da despesa 

relativa a nota fiscal. 
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h. Demais Certidoes exigidas no Edital. 

g. Certidao Negativa de Divida Trabalhista; 

f. Debitos FGTS; 

e. Debitos de Tributes Municipais; 

d. Debitos com a Fazenda Publica Estadual; 

c. Divida Ativa da Fazenda Nacional; 

b. Debitos de Tributes e Contribuicoes Federais; 

a. Debitos junto ao INSS; 

XXVI. Sempre que necessario, exigir da Contratada C6pia das Certidoes Negativas ou 

Positivas, com efeitos de negativa: 

XXV. Providenciar, junto a Unidade Requisitante a disponibilizacao de local adequado para a 

guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessaries a execucao da 

contratacao. 

XXIV: Adotar medidas junto aos servidores para avaliar a qualidade dos produtos e services 

contratados; 

XXIII. Comunicar, imediatamente, por escrito a Unidade Requisitante a ocorrencia de 

quaisquer danos causados pela contratada a Prefeitura Municipal de Anchieta ou a 

terceiros; 

XXII. Verificar a subcontratacao, nao permitida em contrato e adotar as providencias cabiveis; 
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VI. Verificar a existencia de condicoes insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, 

cuja presenca levara ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados e ao 

fornecimento de determinados equipamentos de protecao individual (EPI's); 

V. Consul tar eventuais obrigacoes adicionais constantes na CCT para as empresas 

terceirizadas, em especial, se os empregados tern direito a auxilio-alimentacao gratuito; 

IV. Certificar que o salario do funcionario da empresa contratada nao pode ser inferior ao 

previsto no contrato administrative e na Convencao Coletiva de Trabalho (CCT); 

III. Conferir se o numero de terceirizados, por funcao, coincide com o previsto no contrato 

administrative; 

II. Conferir todas as anotacoes nas Carteiras de Trabalho e Previdencia Social (CTPS) dos 

empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela 

empresa. Atencao especial as datas de inicio do contrato, funcao exercida, remuneracao 

e todas as eventuais alreracoes dos contratos de trabalho; 

I. Elaborar planilha resume do contrato administrative, contendo todos os empregados 

terceirizados que prestam services na Prefeitura Municipal de Anchieta, divididos por 

contrato, com no minimo as seguintes informacoes: nome complete, numero de CPF, 

funcao exercida, salario, adicionais, gratificacoes, beneficios recebidos e horario de 

trabalho; 

Art. 20. Sao atribuicoes gerais do Fiscal/Comissao de Contrato em Contratacao de Obras, 

Services de Engenharia e Cessao de Mao-de-Obra no inicio da execucao contratual: 

SUBSE<;AO III 

A TRIBUI<;OES GERAIS DO FISCAL/COMISSAO DE CONTRA TO EM 
CONTRAT A(;AO DE OBRAS, SERVI<;OS DE ENGENHARIA E CESSAO 

DE MAO-DE-OBRA 
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VII. Comprovantes de recolhimentos mensais dos encargos sociais - INSS e do FGTS, por 

meio de documentos emitidos pelo SEFIP/GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e 

Informacces a Previdencia Social, utilizando o c6digo adequado para esses services e o 

CNPJ do orgao ou entidade contratante contemplando: 

VI. C6pia dos comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, bem como demais 

beneficios previstos em legislacao especifica, Convencao ou Acorda Coletivo de 

Trabalho; 

contrato; 

V. Relat6rio de movimentacao funcional dos empregados da contratada vinculados ao 

IV. C6pia da folha de pagamento mensal do pessoal alocado na prestacao dos services, 

especifica por contrato; 

III. Exigir do contratado relat6rio mensal, acompanhado dos seguintes documentos: 

II. Verificar na planilha mensal o nurnero de dias e horas trabalhadas efetivamente e exigir 

que a empresa apresente c6pias das folhas de ponto dos empregados (por ponto 

eletr6nico ou meio que nao seja padronizado). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a 

menor, deve ser feita glosa da fatura; 

ocorrencias; 

I. Elaborar planilha mensal, que contera no minimo, os seguintes campos: nome completo 

do empregado, funcao exercida, dias trabalhados, horas extras, ferias, licencas, faltas e 

Art. 21. Sao atribuicoes gerais do Fiscal/Comissao de Contrato em Contratacao de Obras, 

Services de Engenharia e Cessao de Mao-de-Obra durante a fiscalizacao mensal a ser feita antes 

do pagamento das faturas, no que couber: 

VII. Exigir que o contratado efetue a matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEI, nos 

casos de obra, de acordo com as normas estabelecidas na legislacao. 
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I. Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estao prestando services e em 

quais funcoes e confrontar com a planilha mensal; 

Art. 22. Sao atribuicoes do Fiscal/Comissao de Contrato durante a fiscalizacao diaria, no que 

couber: 

J. Outros documentos de quitacao de encargos, quando couber e por solicitacao do gestor 

do contrato. 

1. Copia das Certidoes Negativas ou Positivas, com efeitos de negativa: Debitos junto ao 

INSS; Debitos de Tributos e Contribuicoes Federais; Divida Ativa da Fazenda 

Nacional; Debitos com a Fazenda Publica Estadual; Debitos de Tributos Municipais; 

Debitos Trabalhistas - CNDT; 

h. Copia do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF; 

g. Nota Fiscal correspondente ao mes de referencia do faturamento; 

f. Copia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social (GFIP). 

e. Copia do comprovante de Declaracao a Providencia; 

d. Copia da Relacao de Tomadores/Obras RET; 

c. Copia da Relacao dos Trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP (RE); 

b. C6pia da Guia da Previdencia Social - GPS, com a autenticacao mecanica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido 

quando o recolhimento for efetuado via Internet; 

a. Copia da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF com a autenticacao mecanica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido 

quando o recolhimento for efetuado via Internet; 
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III. Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 

II. Promover acertos verbais com o contratado; 

I. Exercer o poder de mando sabre os funcionarios da contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando no objeto da 

contratacao houver previsao de atendimento direto, tais como nos services de recepcao 

e apoio ao usuario; 

como: 

Art. 23. E vedado ao fiscal praticar atos de ingerencia na administracao da contratada, tais 

SUBSE<;AO IV 

VEDA<;OES DO FISCAL 

IV. Nos casos de encerramento do contrato, os comprovantes de quitacao dos encargos 

trabalhistas, sociais/previdenciarios e fiscais, relatives ao mes referencia do faturamento 

do ultimo mes de vigencia do contrato, deverao ser apresentados no prazo de ate 30 dias, 

ap6s a emissao da nota fiscal. 

III. Evitar toda e qualquer alteracao na forma de prestacao do servico, como a negociacao 

de folgas ou a compensacao de jornada, cuja conduta e de responsabilidade exclusiva 

do empregador. 

II. Verificar se os empregados estao curnprindo a risca a jornada de trabalho devendo-se 

instaurar uma rotina para autorizar pedidos de realizacao de horas extras por 

terceirizados e combinar corn a empresa a forma da cornpensacao de jornada; 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 



Art. 25. Compete a Unidade Requisitante e ao Ordenador de Despesa promoverem o 

encaminhamento dos indicios de desvio de conduta a Unidade Central de Controle Interno da 

Prefeitura Municipal de Anchieta para a devida apuracao dos fatos. 

Art. 24. 0 fiscal do contrato, por forca de atribuicoes formalmente estatuidas, tern deveres que, 

se nae cumpridos, poderao resultar em responsabilizacao civil, penal e administrativa. 

SUBSE<;AO V 

RESPONSABILIDADE DO FISCAL/COMISSAO 

VII. Manter contato com o contratado, visando obter beneficio ou vantagem direta ou 

indireta, inclusive para terceiros. 

VI. Negociar fol gas ou compensacao de jornada com os funcionarios da contratada; 

V. Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do pr6prio 

orgao ou entidade responsavel pela contratacao; 

IV. Promover ou aceitar o desvio de funcoes dos trabalhadores da contratada, mediante a 

utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e 

em relacao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; 
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I. Definicao do objeto e seus elementos caracteristicos; 

Art. 29. Todo Contrato Administrativo tera as seguintes clausulas essenciais: 

IV. Nos pregoes que ensejarem prestacao de services e entregas futuras. 

III. Nos convites que ensejarem prestacao de services ou entregas futuras; 

II. Nas dispensas e inexigibilidades cujos precos estejam compreendidos nos limites das 

modalidades de licitacao retro mencionadas; 

I. Nos casos de concorrencia e tomada de preco; 

Art. 28. 0 instrumento de contrato e facultativo nos casos em que a Adrninistracao puder 

substitui-lo por outros instrumentos habeis, como nota de empenho de despesa, ordem de 

compra ou ordem de execucao de service e sera obrigat6rio: 

Art. 27. Todos os contratos, antes de serem firmados pela Adrninistracao e pelo contratado, 

deverao ser examinados e aprovados pela Procuradoria Geral Municipal. 

Art. 26. Os contratos deverao estabelecer com clareza e precisao as condicoes para sua 

execucao, expressas em clausulas que definam obrigacoes e responsabilidades das partes, em 

conformidade com os termos da licitacao ou da proposta a que se vinculam, e, em caso de 

dispensa ou inexigibilidade de licitacao devem obrigatoriamente atender aos termos do ato que 

autorizou. 

SE<;AO I 

ASPECTOS GERAIS 

CONTRA TO ADMINISTRA TIVO 

CAPITULO IV 
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II. A qualificacao da administracao, sempre na qualidade de contratante; 

I. 0 numero sequencial em ordem cronol6gica de edicao; 

Art. 30. Os Contratos celebrados pela Adrninistracao deverao canter ainda: 

XII. A obrigacao do contratado de manter, durante toda a execucao do contrato, em 

compatibilidade com as obrigacoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao 

e qualificacao exigidas na licitacao. 

XI. A legislacao aplicavel a execucao do contrato; 

X. A vinculacao ao edital de licitacao ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite 

e a proposta do licitante vencedor; 

IX. 0 recolhimento dos direitos da Administracao, em caso de rescisao administrativa 

prevista em legislacao federal; 

VIII. Os casos de rescisao; 

VII. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e os valores das 

multas; 

VI. As garantias oferecidas, se houver; 

V. 0 credito pelo qua! correra a despesa; 

IV. Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao, de entrega, de observacao e de 

recebimento definitivo, conforme o caso; 

III. 0 preco e as condicoes de pagamento, os criterios, data base e periodicidade do 

reajustamento de precos, os criterios de atualizacao monetaria entre a data do 

adimplemento das obrigacoes e a do efetivo pagamento; 

II. 0 regime de execucao ou a forma de fornecimento; 
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XI. A indicacao da dotacao orcarnentaria devera conter a funcional programatica e a 

categoria econ6mica da despesa; 

X. As condicoes e formas de reajustes deverao exclusivamente atender a manutencao do 

equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato, que para restabelecer a relacao que 

as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da 

adrninistracao para a justa remuneracao da obra, service ou fornecimento, objetivando 

a manutencao do equilibrio econ6micofinanceiro inicial do contrato, na hip6tese de 

sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porern de consequencias incalculaveis, 

retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, 

caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econ6mica extraordinaria e 

extracontratual; 

IX. Quando possivel o valor do objeto do contrato devera ser realizado por item ou por etapa 

e valor total; 

VIII. A forma ou regime de execucao devera estar descrita minuciosamente, indicando, por 

exemplo: empreitada por preco global, empreitada por preco unitario, tarefa ou 

empreitada integral; 

VII. A descricao do objeto devera ser realizada com clareza e perfeita caracterizacao, nao 

restando nenhuma duvida quanto a caracteristica do objeto a ser contratado; 

VI. Indicacao dos documentos anexos que integram o contrato, como, projetos, memoriais 

descritivos, orcarnentos, entre outros; 

V. A vinculacao as normas da Lei de Licitacao e Contratos, consolidada; 

IV. Se for o caso, o nurnero e a modalidade do processo licitat6rio que lhe antecedeu, 

complementando o Inciso X do artigo anterior; 

III. A qualificacao completa do contratado, com a identificacao e qualificacao de seu 

representante legal, no caso de pessoa juridica; 
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XX. Indicacao do Fiscal do contrato. 

XIX. As assinaturas das partes e, sugere-se, no minimo 02 (duas) testemunhas com indicacao 

do numero do Cadastro de Pessoas Ff sicas - CPF; 

XVIIL A indicacao do local e data da realizacao do contrato; 

XVII. A indicacao do foro competente para dirimir questoes oriundas do contrato, sendo 

sempre, aquele ao qua! pertence o Municipio; 

XVI. As condicoes e prazos para recebimento do objeto; 

XV. A possibilidade ou nao de subcontratacao parcial do objeto, sendo expressamente 

vedada a subcontratacao total; 

XIV. A indicacao da possibilidade de aditamento do contrato; 

d. Declaracao de inidoneidade para contratar com a Adrninistracao Publica enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a 

reabilitacao. 

c. Suspensao temporaria de participar de licitacao e impedimenta de contratar com a 

Adrninistracao pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 

b. Multa; 

a. Advertencia; 

XIII. As sancoes impostas ao contratado em caso de inadimplemento contratual, que 

conforme legislacao federal, deverao ser: 

XII. A completa caracterizacao das responsabilidades do contratado e do contratante, 

conforme o objeto a ser contratado; 
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Ill. Numero do Contrato Superior (se houver); 

II. Numero do Contrato; 

T. Anoe mes; 

Art. 33. A publicacao resumida ou extrato do contrato devera conter no minimo as seguintes 

i nforrnacoes: 

8.666/93. 

Art. 32. A publicacao resumida do instrumento de contrato na imprensa oficial, condicao 

indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pela Administracao ate o 5° (quinto) dia util 

do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte dias) daquela data, 

qualquer que seja o seu valor, ainda que sem onus, ressalvado o disposto no artigo 26 da Lei n° 

V. Nos casos de services essenciais, ocupar provisoriamente hens m6veis, im6veis, pessoal 

e services vinculados ao objeto do contrato, na hip6tese da necessidade de acautelar 

apuracao administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hip6tese de 

rescisao do contrato administrativo. 

IV. Aplicar sancoes motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste; 

III. Fiscalizar lhes a execucao; 

8.666/1993; 

II. Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lein° 

I. Modifica-los, unilateralmente, para melhor adequacao as finalidades de interesse 

publico respeitado os direitos do contratado; 

Art. 31. 0 Contrato Administrativo, conforme seu regime juridico podera conter clausulas 

conferindo direitos exclusivos para a Administracao Publica, sendo assim, de acordo com o 

artigo 58 da Lein° 8.666/1993, podera ser dada para a Adrninistracao as seguintes prerrogativas: 
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Paragrafo (mico. Nao sera permitida a formalizacao de contrato com prazo de vigencia 

indeterminada. 

contrato; 

III. Aluguel de equipamentos ea utilizacao de programas de inforrnatica, podendo a duracao 

estender-se pelo prazo de ate 48 ( quarenta e oito) meses ap6s o inicio da vigencia do 

II. Prestacao de services a serem executados de forma continua, que poderao ter a sua 

duracao prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vista a obtencao de precos e 

condicoes mais vantajosas para a Adrninistracao, limitada a 60 (sessenta) meses; 

I. Projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual, os quais poderao ser prorrogados se houver interesse da Administracao e 

desde que isso tenha sido previsto no ato convocat6rio; 

Art. 34. A duracao dos contratos administrativos ficara adstrita a vigencia dos respectivos 

creditos orcarnentarios, com excecao de: 

SE<;AO II 

VIGENCIA E PRORROGA<;AO 

VIII. Nome da Empresa Vencedora. 

VII. Numero da Licitacao (se houver); 

VI. Descricao sucinta do objeto; 

V. Vigencia do Contrato; 

IV. Valor do Contrato; 
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Paragrafo unico: A elaboracao do Termo de Referencia/Projeto Basico observara as normas 

previstas nas demais Instrucoes Normativas do Sistema de Compras e Licitacoes da Prefeitura 

Municipal de Anchieta. 

Art. 38. Nas hip6teses em que os contratos nao puderem ser prorrogados devera ser elaborado 

Termo de Referencia/Projeto Basico visando a realizacao de novo procedimento de contratacao. 

Art. 37. Quando for caso de dispensa e inexigibilidade de licitacao, a Unidade Requisitante 

devera informar se a contratada continua mantendo, em relacao a execucao do objeto, as 

condicoes que ensejaram sua contratacao conforme a fundamentacao legal pertinente. 

V. Inforrnacao sobre a disponibilidade orcamentaria para execucao contratual. 

IV. Os documentos de regularidade fiscal previstos no art. 29 da Lei n° 8.666/1993 e das 

demais condicoes que ensejaram sua contratacao, de conformidade com a 

fundamentacao legal pertinente. 

III. Manifestacao da contratada em relacao a prorrogacao e ao reajuste de precos; 

II. Pesquisa de mercado com empresas do ramo ou Orgaos da Administracao Publica, que 

mantenham contratos semelhantes, para subsidiar a analise da vantajosidade da 

prorrogacao contratual; 

T. Manifestacao sobre o desempenho da contratada; 

Art. 36. Firmado o interesse na prorrogacao, Unidade Requisitante devera informa-lo ao 

Ordenador de Despesa, nos autos do processo de contratacao, apresentando: 

Art. 35. 0 Fiscal do contrato ea Unidade Requisitante deverao encaminhar a Coordenacao de 

Contratos e Convenios a manifestacao a respeito da conveniencia de se prorrogar ou nao o 

contrato, como estabelece o inciso XVI do artigo 6°, desta TN. 
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II. Realizar a negociacao contratual para a reducao ou exclusao de custos fixos ou variaveis 

nao renovaveis que ja tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da 

contratacao, sob pcna de nao prorrogacao da vigencia do contrato. 

I. Assegurar-se de que os precos contratados continuam compativeis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratacao mais 

vantajosa, em relacao a realizacao de uma nova licitacao; e 

Art. 42. Por ocasiao da prorrogacao da vigencia do contrato, o Poder Executive do Municipio 

de Anchieta, devera: 

Art. 41. Nos contratos cuja duracao, ou previsao de duracao, ultrapasse um exercicio financeiro, 

indicar-se-a o credito e respective empenho para atender a despesa no primeiro exercicio, bem 

como de cada parcela da despesa relativa a parte a ser executada em exercicio future, com a 

declaracao de que, em Termos Aditivos ou apostilamentos, indicar-se-ao os creditos e 

empenhos para sua cobertura. 

Art. 40. E importante observar o cumprimento dos sobreditos prazos, pois a elaboracao da 

minuta do contrato, bem como a do edital, exige detalhada analise do Termo de 

Referencia/Projeto Basico. Vale ressaltar que os tramites processuais obrigat6rios e o pr6prio 

procedimento licitat6rio necessitam de tempo consideravel de instrucao. 

II. 120 dias - contratacoes oriundas das modalidades tomada de precos e concorrencia. 

I. 90 dias - contratacoes de dispensa e inexigibilidade de licitacao e as oriundas das 

modalidades convite e pregao, inclusive nas contratacoes originadas de registros de 

precos; 

Art. 39. Os autos, contendo o pedido de prorrogacao ou elaboracao de Termo de Referencia/ 

Projeto Basico, deverao ser encaminhados ao Ordenador de Despesa antes da expiracao da 

vigencia do respective contrato, nos seguintes prazos: 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 



·'Pub,ic,ada em 0.5_1MLLW~ 
Nos termos do an. i)2 eta 
Loi Org~nica ~-:1unicipat1: 

§5°. 0 termo de aditamento que alterar o valor inicial do contrato devera obedecer aos 

percentuais de acrescimo e supressao definidos no paragrafo 1 ° do a11. 65 da Lei n° 8.666/93. 

§4°. Sera obrigat6ria a publicacao do termo de aditamento ao contrato, considerada condicao 

essencial a sua eficacia. 

§3°. A pratica dos atos de alteracao contratual deve ocorrer no processo de contratacao, para 

serem promovidos todos os atos de registro e alteracao do contrato. 

§2°. Os termos de aditamentos deverao ser formalizados dentro da vigencia do contrato, ap6s 

o exame e aprovacao pela Procuradoria Geral Municipal. 

§ 1 °. Para o caso de obras de engenharia e services de engenharia, devera ser apresentado 

parecer tecnico desenvolvido por profissional competente. 

Art. 45. Os contratos poderao ser alterados com as devidas justificativas tecnicas e 

operacionais, elaboradas pelo fiscal responsavel pelo seu acompanhamento, com a aprovacao 

da Autoridade Superior. 

Art. 44. As alteracoes dos contratos administrativos firmados poderao ser feitas por meio de 

Termo Aditivo, que prevera os acrescimos ou supressoes do objeto, a prorrogacao do prazo ou 

outras alteracoes previstas em Lei. 

SE<;AO III 

AL TERA<;AO CONTRA TUAL 

Art. 43. Caso o responsavel pela Unidade Requisitante se manifeste pela prorrogacao do 

contrato apenas pelo tempo necessario a realizacao de nova licitacao, devera haver a 

concordancia da empresa pela inclusao de clausula com a previsao de rescisao antecipada do 

contrato. 
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IV. Quando for necessario restabelecer as relacoes inicialmente pactuadas entre os encargos 

do contratado ea retribuicao da Adrninistracao para ajusta remuneracao da obra, service 

ou fornecimento, objetivando a manutencao do equilibria economico-financeiro inicial 

do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de 

consequencias incalculavcis, rctardadorcs ou irnpeditivos da execucao do ajustado, ou, 

III. Quando for necessaria modificacao da forma de pagamento, por irnposicao de 

circunstancias que surgirem apos a assinatura do contrato, devendo ser mantido seu 

valor inicial atualizado; 

II. Quando for necessaria a modificacao do regime de execucao da obra ou services ou do 

fornecimento de bens em face de verificacao tecnica da inaplicabilidade dos termos 

contratuais originarios; 

I. Quando for conveniente substituir a garantia efetuada para execucao do contrato; 

§2°. Alteracoes por Acordo entre as Partes podem ocorrer nas seguintes situacoes: 

b. Para reforma de edificio ou equipamento: acrescimos ate o limite de 50% (cinquenta 

por cento) do valor atualizado do contrato. 

a. Para compras, obras ou services: acrescirnos ou supressoes de ate 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor atualizado do contrato; 

II. Alteracao quantitativa: quando for necessaria a modificacao do valor do contrato em 

razao do acrescimo ou diminuicao nos quantitativos do seu objeto, observando-se: 

I. Alteracao qualitativa: quando a Adrninistracao necessitar modificar o projeto ou as 

especificacoes para melhor adequacao tecnica aos seus objetivos; 

§ 1 °. Alteracoes Unilaterais podem ocorrer nas seguintes situacoes: 

Art. 45. Os contratos adrninistrativos podem ser alterados por decisao unilateral da 

Adrninistracao ou por acordo entre as partes. 
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VI. Prova de Regularidade Fiscal junto ao INSS; 

V. Pesquisa de precos com empresas do ramo ou Orgaos da Adrninistracao Publica que 

mantenham contratos semelhantes, com orcarnento estimado em planilhas de 

quantitativos e precos unitarios, demonstrando que a prorrogacao do contrato e 

vantajosa para a adrninistracao. 

IV. Planilha demonstrando a variacao de quaisquer componentes do custo de contratacao, 

em caso de pedido de repactuacao; 

Ill. Declaracao do Fiscal do Contrato, manifestando-se sobre a qualidade dos services 

prestados e o cumprimento das obrigacoes contratuais pela empresa; 

II. Inforrnacao sobre a necessidade de alteracao do Termo de Referencia ou Projeto Basico; 

I. Justificativa para o pedido de aditivo; 

Art. 48 A Unidade Requisitante solicitara ao Ordenador de Despesa a celebracao de Termo 

Aditivo, instruido com os seguintes documentos: 

Art. 47 0 Termo Aditivo deve ser numerado sequencialmente, atendendo a seguinte 

nomenclatura: "Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° XX/20XX", "Segundo Termo Aditivo 

ao Contrato n° XX/20XX", "Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° XX/20XX", e assim por 

di ante. 

Art. 46 Os prazos de execucao do objeto contratado poderao ser aumentados ou dirninuidos 

proporcionalmente aos acrescirnos ou supressoes que por acaso ocorrerem. 

V. Quando forem necessarias supressoes superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor atualizado do contrato. 

ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea 

economica extraordinaria e extracontratual. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 



t35 /{ ~\ /?' v 

·'PuhHcada en, _Jl~_io I ~,:c. 
Nos terrnos do ,. rt .R ,., d , •· .... ..;,. • ·~ .. , 1,...1 ~ , • ...~ L a 
Lo·! Orqanica f~~unrc..ipaf I! 

SE<;AO IV 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

Art. 53. A celebracao de aditivos contratuais devera obedecer as mesmas formalidades legais 

dadas ao instrumento de contrato inicial, inclusive quanta a sua publicacao. 

Art. 52. Estando os autos de acordo, serao encaminhados a Coordenacao de Contratos e 

Convenios para formalizacao do aditivo contratual. 

Art. 51. A Procuradoria Geral Municipal examinara e aprovara a minuta do Termo Aditivo e 

seus anexos, ou deterrninara possiveis correcoes e ou adequacoes, em Parecer Juridico 

circunstanciado e fundamentado. 

Art. 50. A Coordenacao de Contratos e Convenios, depois de elaborar a minuta encaminhara o 

processo a Procuradoria Geral Municipal para analise da mesma. 

Art. 49. 0 Ordenador de Despesa analisara o pedido e decidira se aceita ou nae. Em caso 

negativo, o processo deve retornar a Unidade Requisitante. Caso aceite a motivacao do pedido 

de aditivo o processo sera enviado a Coordenacao de Contratos e Convenios para elaboracao 

da minuta do aditivo. 

XI. Demais Certidoes Exigidas no Edita!. 

X. Certidao de Debitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao; 

IX. Prova de Regularidade Fiscal junta a Justica do Trabalho; 

VIII. Prova de Regularictade Fiscal junto a Fazenda Publica Estadual e Municipal; 

VII. Prova de Regularidade Fiscal junto ao FGTS; 
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Art. 58. O equilibria economico-financeiro consiste na manutencao das condicoes de 

pagamento estabelecidas inicialmente no contrato, de maneira que se mantenha estavel a 

relacao entre as obrigacoes do contratado e a justa retribuicao da Administracao pelo 

fornecimento de bem, prestacao de service ou execucao de obra. 

SE<;AO Y 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO 

Art. 57. Quando for necessario praticar varies atos administrativos, sendo um deles elencado 

como caso obrigat6rio de aditivo contratual, o apostilamento fica afastado. 

Art. 56. No apostilamento nae ha necessidade da assinatura do contratado ou sua anuencia, 

bastando seu conhecimento, que se faz pela remessa de uma das vias da apostila, permanecendo 

a outrajuntada ao contrato ou ao processo da contratacao. 

Art. 55. 0 apostilamento nao precisa ser publicado na imprensa oficial, pois o art. 61, paragrafo 

unico, da Lei n° 8.666/1993, somente exige a publicacao do instrumento do contrato e dos seus 

aditamentos. Alern disso, como regra, as alteracoes que podem ser feitas por apostilamento 

referem-se a fatos ja previstos no pr6prio contrato, nao constituindo inovacoes na ordem 

juridica. 

IlI. Empenho de dotacoes orcarnentarias suplementares, ate o limite do seu valor corrigido. 

II. Cornpensacoes ou penalizacoes financeiras decorrentes das condicoes de pagamento; 

I. Variacoes do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos; 

Art. 54. 0 Termo de Apostilamento e um registro/despacho administrativo e pode ser utilizado 

nos seguintes casos: 
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Art. 63. A repactuacao tern lugar quando sobrevern atos do Governo ou fatos materiais 

imprevistos e imprevisiveis pelas partes que dificultam ou agravam, de modo excepcional, o 

prosseguimento e a conclusao do objeto do contrato, por obstaculos intransponfveis em 

condicoes normais de trabalho ou por encarecimento extraordinario das obras e services a cargo 

do contratado. 

Art. 62. A repactuacao e uma forma de negociacao entre a contratante e a contratada, que 

objetiva a adequacao dos precos contratuais aos novos precos de mercado. 

SUBSE<;AO II 

REPACTUA<;AO 

Art. 61. 0 reajuste de precos, por nae provocar alteracao contratual, sera registrado mediante 

simples apostilamento. 

Art. 60. 0 criteria de reajuste, que deve ser previsto no ato convocat6rio e no Contrato, devera 

retratar a variacao efetiva do custo de producao, admitida a adocao de indices especificos ou 

setoriais, desde a data prevista para apresentacao da proposta, ou do orcarnento a que essa 

proposta se referir, ate a data do adimplemento de cada parcela. 

Art. 59. 0 reajuste de precos e a atualizacao do valor do contrato, levando-se em conta a 

elevacao do custo de producao de seu objeto, diante do curso normal da economia. 

SUBSE<;AO I 

REAJUSTE 
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I. 0 fato do principe pode exteriorizar-se em lei, regulamento ou qualquer outro ato geral 

do Poder Publico que atinja a execucao do contrato, como pode provir da pr6pria 

§3°. Faro do Principe e toda determinacao estatal, geral, imprevista e imprevisivel, positiva 

ou negativa, que onera substancialmente a execucao do contrato administrativo. Essa oneracao, 

constituindo um risco administrativo extraordinario e extracontratual, obriga o Poder Publico 

contratante a compensar integralmente os prejuizos suportados pela outra parte, a fim de 

possibilitar o prosseguimento da execucao do ajuste, e, sea conclusao de seu objeto se tornar 

impossivel, rende ensejo a rescisao do contrato, com as indenizacoes cabiveis. 

§2°. Caso Fortuito e o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, 

gera para o contratado obstaculo irrernovivel na execucao do contrato. Nao e o impedimenta 

parcial ou a dificuldade agravada pelo evento que constitui caso fortuito; ea impossibilidade 

total criada pelo fato da natureza que exime o contratado de cumprir suas obrigacoes. 

§ 1 °. Forca maior e o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria 

para o contratante 6bice intransponivel na execucao do contrato. 0 que qualifica a forca maior 

e o carater impeditivo absoluto do ato superveniente para o cumprimento das obrigacoes 

assumidas. Nao e uma simples dificuldade ou a maior onerosidade advinda do ato que se erige 

em forca maior, pois em todo neg6cio e de esperar-se riscos pr6prios do empreendimento. 

Art. 64. Nesta categoria de atos e fatos ensejadores da revisao do contrato entram as chamadas 

interferencias imprevistas, alern do caso fortuito, da forca maior, do fato do principe e do faro 

da adrninistracao. 

Art. 63. E necessario identificar a variacao efetiva do custo de producao, desvendando-se dai a 

dose necessaria para alterar o valor contratual decorrente de eventos previsiveis, compreendidos 

no risco ordinario do contrato. 

Art. 64. A alteracao do valor contratual na repactuacao nao se da por indices oficiais. Decorre 

da dernonstracao analitica da variacao devidamente justificada dos componentes dos custos do 

contrato. 
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§6°. Tambern enseja a revisao do valor do contrato, por motivo desvinculado da inflacao, a 

modificacao unilateral do objeto contratual. 

§5°. Interferencias imprevistas sao ocorrencias materiais nso cogitadas pelas partes na 

celebracao do contrato, masque surgem na sua execucao de modo surpreendente e excepcional, 

dificultando e onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusao dos trabalhos. 0 

que caracteriza a interferencia imprevista e a distingue das demais superveniencias e a 

descoberta de obstaculos materiais, naturais ou artificiais, depois de iniciada a execucao do 

contrato, embora sua existencia seja anterior ao ajuste, mas s6 revelada atraves das obras ou 

services em andamento, dada sua ornissao nas sondagens ou sua imprevisibilidade para o local 

em circunstancias comuns de trabalho. 

§4°. Considera-se fato da administracao toda acao ou omissao do Poder Publico que, 

incidindo direta e especificamente sabre o contrato, retarda, agrava ou impede sua execucao. 

Esse fato se equipara a forca maior e produz os mesmos efeitos excludentes da responsabilidade 

do particular pela inexecucao do ajuste, ensejando, ainda, as indenizacoes correspondentes. 

II. Nao se confunde com a alteracao ou a rescisao unilateral do contrato por conveniencia 

da Adrninistracao, vista que neste caso a deliberacao da autoridade e especifica para o 

contrato e visa, precisamente, a modificar ou par fim a sua execucao, ao passo que no 

fato do principe a medida e geral, nao objetiva fazer cessar a execucao do contrato e so 

incide indiretamente sabre o ajustado pelas partes, ta! como quando uma proibicao de 

importacao de determinado produto passa a dificultar ou torna inexequi vel a obra, o 

service ou os fornecimentos nos termos em que foram anteriormente contratados. 

Adrninistracao contratante ou de outra esfera administrativa competente para a adocao 

da medida governamental. 
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VIII. A decretacao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil; 

VII. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotada na forma do paragrafo 1 ° 

do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

VI. 0 desatendimento das deterrninacoes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim com o das de seus superiores; 

contrato; 

V. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacao do contratado com outrem, 

a cessao ou transferencia, total ou parcial, da execucao do objeto, bem como a fusao, 

cisao ou incorporacao da contratada, quando nao admitida no ato convocat6rio e no 

IV. A para I isacao da obra, do service ou do fornecimento, sem justa causa e previa 

comunicacao a Adrninistracao; 

III. 0 atraso injustificado no inicio da obra, service ou fornecimento; 

II. Lentidao do seu cumprimento, levando a Adrninistracao a comprovar a impossibilidade 

da conclusao da obra, do service ou do fornecimento, nos prazos estipulados: 

I. Nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, 

projetos ou prazos; 

Art. 66. Sao motivos para rescisao do contrato: 

Art. 65. A inexecucao total ou parcial do contrato acarreta a sua rescisao, com as consequencias 

estabelecidas no pr6prio contrato e previstas em lei ou regulamento, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993. 

SE<;AO VI 

RESCISAO CONTRA TUAL 
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da execucao do contrato; 

XVI. A ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva 

XV. A nao liberacao, por parte da Adrninistracao, de area, local ou objeto para execucao de 

obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais 

naturais especificadas no projeto; 

XIV. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao, 

decorrentes de obras, services ou fornecimento, ou parcelas deste, ja recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna 

ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento 

de suas obrigacoes ate que seja normalizada a situacao. 

XIII. A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administracao, por prazo superior 

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo 

prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de indenizacoes pelas sucessivas 

e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizacoes, e outras previstas, 

assegurando ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do 

cumprimento das obrigacoes assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

XII. A supressao, por parte da Administracao, de obras, servicos ou compras, acarretando 

modificacao do valor inicial do contrato alem do limite permitido no paragrafo 1 ° do 

art. 65 da Lein° 8.666/93; 

XI. Razoes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a 

Adrninistracao, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

X. A alteracao social, a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execucao do contrato; 

IX. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado; 
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III. Reter creditos decorrentes do contrato, ate o limite dos prejuizos causados ao Poder 

Executivo Municipal pelo contratado. 

II. Ocupar e utilizar local, instalacoes, equipamentos, materiais e pessoal empregados na 

execucao do contrato, necessaries a continuidade de execucao do objeto; 

I. Assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que se encontrar; 

Art. 69. Na rescisao unilateral sao assegurados a Adrninistracao os seguintes direitos, sem 

prejuizo de sancoes aplicaveis ao contratado, previstas na Lein° 8.666/1993: 

Art. 68. A rescisao administrativa ou consensual sera precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada pelo Ordenador de Despesa. 

III. Judicial: quando a rescisao e discutida em instancia judicial e se da conforme os termos 

de sentenca transitada em julgado. 

II. Consensual: acordo formalizado no processo, diante da conveniencia da Adrninistracao 

e o contratado; 

I. Unilateral ou administrativa: quando a Adrninistracao, frente a situacoes de 

descumprimento de clausulas contratuais por parte do contratado, lentidao, atraso, 

paralisacao ou por razoes de interesse publico, decide por ato administrativo unilateral 

e motivado, rescindir o contrato; 

Art. 68. A rescisao administrativa pode ser: 

Art. 67. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo 

de contratacao, assegurado o contradit6rio ea ampla defesa. 

XVII. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lein° 8.666/1993 (proibicao de 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 

menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos), 

sem prejuizo das sancoes penais cabiveis. 
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IV. Exclusao do cadastro de fornecedores. 

Ill. Impedimenta de licitar e contratar; 

II. Multa; 

I. Advertencia; 

Art. 74. No caso particular da licitacao sob a forma de Pregao: 

IV. Declaracao de inidoneidade. 

III. Suspensao temporaria do direito de licitar e impedimenta para contratar; 

II. Multa; 

I. Advertencia; 

Art. 73. Em regra, sao estas as penalidades previstas na Lein° 8.666/1993: 

Art. 72. Sempre que, na apuracao dos fatos, houver questoes jurfdicas que precisem ser 

dirimidas para a aplicacao de penalidade contratual, podera o Fiscal do Contrato e a Unidade 

Requisitante encaminhar os autos para a analise da Procuradoria Geral Municipal. 

Art. 71. Na aplicacao de penalidades deve ser considerado o que dispoe o edital, o contrato ea 

Lei n° 8.666/1993, em seus artigos 86 a 88, assim como o art. 7° da Lei n° 10.520/2002, nas 

contratacoes originadas da modalidade Pregao. 

Art. 70. A aplicacao de penalidades ao contratado e um instrumento que a Administracao 

disp5e para educa-lo, visando ao fie! cumprimento das obrigacoes contratuais. Desse modo, a 

Administracao deve sempre preservar o carater pedag6gico da sancao, alem de promover a 

justica em cada caso. 

PEN ALIDA DES 

SE(;AO VII 
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Art. 79. 0 prazo para apresentacao de defesa previa sera de 05 (cinco) dias uteis a contar da 

intimacao, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da 

Lein° 8.666/1993. 

Art. 78. A notificacao devera ocorrer pessoalmente ou por correspondencia com aviso de 

recebimento, onde sera indicada a conduta considerada irregular, a motivacao e a especie de 

penalidade administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razoes de 

defesa. 

Art. 77. Para validade da aplicacao das penalidades, e indispensavel que seja assegurado ao 

contratado o direito de ampla defesa e contradit6rio. 

Art. 76. Caso o fiscal/comissao verifique a ocorrencia de fato previsto contratualmente como 

caso de penalidade, devera relatar o ocorrido a Unidade Requisitante, atraves do Relat6rio de 

Fiscalizacao para que seja instaurado o tramite processual cabivel, devidamente motivado. 

Art. 75. Ha 4 (quatro) fases distintas para a aplicacao da sancao: notificacao, defesa, decisao e 

execucao. 

§2°. Se o contratado, entretanto, incorrer em infracao grave, podem ser aplicadas as 

penalidades de suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento para contratar, 

cumulativamente com a de multa e exclusao do cadastro de fornecedores. 

§ I 0• A primeira e a segunda penalidades sac reservadas as infracoes de menor gravidade e, 

como regra, precedem a aplicacao das demais sancoes. 
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Art. 86. Os pagamentos deverao ocorrer conforme as seguintes previsoes da Lein° 8.666/1993: 

Art. 85. Os referidos documentos devem ser encaminhados ao Ordenador de Despesa 

objetivando autorizacao do pagamento, para posteriormente ser executado pela Tesouraria nos 

prazos estabelecidos abaixo. 

Art. 84. 0 fiscal podera efetuar glosa no pagamento de qualquer valor devido pela contratada 

em decorrencia de descumprimento de suas obrigacoes. 

Art. 83. Ocorrendo erros na apresentacao dos documentos fiscais, eles serao devolvidos a 
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a 

partir da data de apresentacao do novo documento, devidamente corrigido. 

Art. 82. 0 ateste da nota fiscal devera ser acompanhado do Relat6rio de Fiscalizacao, onde 

deverao ser observadas as normas desta Instrucao Normativa, assim como os documentos 

correlatos a liquidacao da despesa e dos documentos de regularidade fiscal (se assim o for 

necessario) previstos no art. 29 da Lein° 8.666/1993. 

Art. 81. 0 fiscal/cornissao de fiscalizacao do contrato verificara se os dados apresentados na 

nota fiscal estao em acordo com o especificado no contrato, bem como a verificacao da 

autenticidade de outros documentos exigidos para fins de pagamento. 

Art. 80. A abertura do Processo de Pagamento e competencia da Unidade Requisitante, exceto 

nos casos em que a contratada assim o fizer. 

PROCESSO DE PAGAMENTO 

SE<;AO I 

PAGAMENTO 

CAPITULOV 
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CAPITULO VI 

DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 89. Quando se tratar de fatura/nota fiscal de telefonia, agua, luz ou assemelhados, com a 

data de vencimento expressa no corpo do documento, o mesmo deve ser encaminhado a 

Coordenacao de Adrninistracao Geral e Services da Secretaria de Administracao e Recursos 

Humanos com a antecedencia minima de l O (dez) dias uteis da data prevista para pagamento. 

Caso a fatura/nota fiscal seja encaminhada fora do prazo supracitado e nao haja possibilidade 

de efetuar seu pagamento na data aprazada, a mesma sera restituida ao fiscal para as 

providencias necessarias a prorrogacao do prazo de vencimento. 

Art. 88. 0 fiscal/comissao de fiscalizacao do contrato, ao atestar a nota fiscal, esta declarando 

que a obra, prestacao de service e fornecimento de produto a que ela se refere foi 

satisfatoriamente executado e que o seu valor esta em conformidade com o contrato. 

Art. 87. As notas fiscais referentes as obras, prestacao de services e fornecimento de produtos 

devem ser encaminhadas pela empresa contratada ao fiscal/cornissao para as providencias 

necessarias a conferencia, ateste dos documentos fiscais e liquidacao da despesa. 

SE<;AO II 

NOTAS FISCAIS 

II. Prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de 

adimplemento da obrigacao (art. 40, XIV, desta IN). 

I. Prazo de 5 (cinco) dias uteis - despesas cujos valores nao ultrapassem R$ 8.000,00 (oito 

mil reais); 
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~e 
ROZINERE BERNARDI 

Gerente Operacional de Licitacoes e contratos 
Portaria n° 007/2017 

) 

SANDRO AZEVEDO ALPHOIM 
Secretario Municipal de Adrninistracao e Recursos Humanos 

Portaria n° 002/2017 

LUIZ CAR 

Anchieta, 29 de setembro de 2017. 

Art. 92. Esta instrucao entra em vigor a partir da data de sua publicacao, 

Art. 91. Fica a cargo da Secretaria de Adrninistracao e Recurses Humanos a divulgacao da 

presente Instrucao Normativa junto as demais unidades administrativas. 

Art. 90. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrucao Normativa poderao ser obtidos 

junto a Secretaria de Adrninistracao e Recursos Humanos e a Unidade Central de Controle 

Interno. 
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Plano de Fiscalitaciio 
INFORMACOES GERAIS DO CONTRA TO 

Contra to 
Processo de Processo de 
Contratacao Pagamento 
Empresa Contratada 
Objeto Contratado 
Valor Total do Valor Mensal 
Contra to 
Inicio da Vigencia 
Termino da Vigencia 
Fiscal/Comissao 
Chefe/Coordenador 

AC.AO PERIODICIDADE 

ASSINATURA APROVACAO 

Fiscal/ Comissao do Contrato Gestor Contrato 

DATA: I I 
Ciente. Junte-se aos autos respectivos. 
Anchieta, I I 

Secretario Municipal 

ANEXOI 
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SUGESTAO DE APLICA<;'.AO DE PENALIDADE 

Relatorio de Fiscalitaciio 

INFORMA<;OES GERAIS DO CONTRARO 
Contrato: 

Processo I Processo Pagamento I 
Contratacao: 
Empresa 
Contratada: 
Objetivo 
Contratado: 
Valor Total 

I 
Valor Mensal: 

I Contratado: 
Inicio da Vigencia: I I 

Termino da I I 
Vigencia: 
Fiscal/ Cornissao: 

Chefe/ Coordcnador: 

RELATORIO 

OCORRENCIAS 

A 

PROVIDENCIAS 

ANEXO II 
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DATA 

JUSTIFICATIV A PARA APLICA<;AO DE PENALIDADE 

Assinatura Chefia 
Imediata Assinatura do Fiscal/ Comissao 

I I 

( ) Declaracao de Inidoneidade 
( ) Impedimenta de licitar e contratar 
(pregao) 
( ) Penalidade simultanea 

( ) Advertencia 
( ) Multa 
( ) Suspensao de licitar/Impedimento de 

contra tar 
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Caracteristicas Folhas Descricao 
Nota de Empenho: 

Re/at6rio de Gestiio 
INFORMA<;OES GERAIS DO CONTRATO 

Modalidade/ Homologacao: I I 
Edita I: 
Ata de Registro de 

Publicacao: I I Preco: 

Contra to: Publicacao do I I 
Extra to: 

Processo: Valor Total 
Contratado: 

Inicio da Vigencia: I I Termino da Vigencia: I I 

Prazo: Indice de Correcao: 

Fiscal/ Comissao: 
Chefe/ Setor: 
Coorclenador: 
Matricula: Tempo de 

Fiscalizacao: 
Telefoncs: E-mail: 

Empresa 
Contratada: 
Objeto contratado: 

CNPJ: Preposto: 
Telefones: E-mail: 

INFORMA(:OES ESPECiFICAS 
Processos de Pagamento: 

ANEXOIII 
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Ord em de Service/ Ord em de 
Fornecimento: 
Termo Aditivo: 

Objeto do Termo Aditivo: 

Glosa: 

Multa: 

FORMA E CONDI<;OES DE PAGAMENTO 

OBSERV A<;AO 

ACOMPANHAMENTO OR<;AMENTA.RIO/ FINANCEIRO 
Nota Fiscal Valor Data Saldo de Empenho 

I I 

I I 

I I 

SALDO 
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