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INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA CGM/SECAF/ASSEJURNº 01/2021, de 02 SETEMBRO de 2021. 

 

Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, 

continuados ou não. 

 

A Controladoria Geral do Município, a Assessoria Jurídica do Município, a Comissão Permanente de Licitação e a 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no uso das atribuições que lhes conferem a Lei Complementar 

01 de 2017, resolvem: 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA 

 

Art. 1º Disciplinar a contratação de bens e serviços, continuados ou não, pelas unidades gestoras integrantes da 

Prefeitura Municipal de Cajari, que serão executados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

  

CAPÍTULO II 

DA REALIZAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA 

                     

Seção I 

Do Planejamento  

 

Art. 2º As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas de planejamento, em 

harmonia com o planejamento estratégico da Prefeitura, que estabeleça os produtos ou resultados a serem 

obtidos, quantidades e prazos para entrega das parcelas, quando couber. 

Art. 3º Serviços distintos podem ser licitados e contratados conjuntamente, desde que formalmente comprovado 

que:  

I - O parcelamento torna o contrato técnica, econômica e administrativamente inviável ou provoca a perda de 

economia de escala; e  

 II - Os serviços podem ser prestados por empresa registrada e sob fiscalização de um único conselho regional de 

classe profissional, quando couber.  

Seção II 

Da Abertura do Processo Administrativo e do Trâmite do Procedimento Licitatório 

 

Art. 4º - A unidade gestora que necessite a contratação de bens ou serviços deverá encaminhar via protocolo 

geral, ofício ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Governo, com requisição formal 

acompanhada de Termo de Referência ou Projeto Básico, informando as especificações da contratação 

almejada, inclusive a fonte de recursos para a realização da despesa. 
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Parágrafo único. O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter: 

I - A justificativa da necessidade da contratação; 

II - O objetivo, identificando o que se pretende alcançar com a contratação;  

III - o objeto da contratação, com os produtos e os resultados esperados com a execução do serviço; 

IV - a descrição detalhada dos serviços a serem executados, e das metodologias de trabalho, da periodicidade, a 

localidade onde os serviços serão prestados e a indicação da fonte financeira com a disponibilidade orçamentária, 

nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993; 

V - a justificativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser contratada, acompanhada, no que 

couber, dos critérios de medição utilizados, documentos comprobatórios, fotografias e outros meios probatórios 

que se fizerem necessários; 

VI - a metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços executados; 

VII - a necessidade, quando for o caso, devidamente justificada, dos locais de execução dos serviços serem 

vistoriados previamente pelos licitantes, devendo tal exigência, sempre que possível, ser substituída pela 

divulgação de fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres; 

VIII - a unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a ser contratado, incluindo as métricas, metas e formas 

de mensuração adotadas, dispostas, sempre que possível na forma de Acordo de Níveis de Serviços; 

IX - o quantitativo da contratação; 

XI - deveres da contratada e da contratante;  

XII – Estimativa de valor e Fonte de Recursos.                        

Art. 5º - Analisada a conveniência e oportunidade da despesa, os autos serão enviados a Central de Compras, 

órgão integrante da Comissão Permanetente de Licitações, que providenciará cotação de preço mercadológica. 

Art. 6º - Realizado a cotação de preco, preferencialmente através de sistema nacional de precificação, será 

encaminhado a departamento de Contabilidade para indicação da dotação orçamentária correspondente, e, em 

seguida, o processo administrativo será encaminhado a Comissão Permanente de Licitação que providenciará 

junto ao Ordenador de Despesa da respectiva Secretaria solicitante, a autorização da abertura do processo 

licitatório.  

Art. 7º - A Comissão Permanente de Licitação é setor próprio encarregado da elaboração do Edital e/ou Minuta 

do Contrato, do enquadramento da modalidade de licitação devida e da alimentação do Sistema de 

Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública –SACOP. 

Art. 8º - A Comissão Permanente de Licitação, quando necessário, submeterá a Minuta do Edital de Licitação, a 

Minuta do Contrato e demais Anexos à apreciação da unidade gestora solicitante, para a verificação de eventuais 

incorreções na parte técnica da documentação e para que os membros das Comissões Técnicas de Fiscalização ou 

o Fiscal de Contrato indicados e o Ordenador de Despesa atestem estar de acordo com os dispositivos do Ato 

Convocatório. 
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Parágrafo único. Finalizada a elaboração da minuta do edital de licitação, da minuta do contrato e dos demais 
anexos, a Comissão Permanente de Licitação submeterá tais documentos à análise da Assessoria Jurídica que 
analisará também a juridicidade, a legalidade, o interesse público e a motivação da licitação, entre outros.  
 

Art. 9º - Após a juntada do Parecer Jurídico aprovando a minuta do edital de licitação, a Comissão Permanente de 

Licitação dará início à fase externa do processo licitatório. 

Art. 10 - Recebidas às propostas, os pareceres técnicos e/ou jurídicos, sendo processada a licitação com 

observância das normas estabelecidas, e com a adjudicação do objeto da licitação, os autos serão remetidos a 

Controladoria Geral do Município, para análise de conformidade quanto à formalização do procedimento 

licitatório, através de procedimento próprio. 

Art. 11- Com a juntada do Parecer Técnico da Controladoria Geral do Município, o processo administrativo será 

encaminhado ao ordenador de despesa, autoridade competente para a homologação do processo licitatório ou 

para a adoção das medidas saneadoras cabíveis.    

Art. 12 - Após processada a homologação do objeto licitado, o procedimento administrativo deverá ser 

encaminhado a Comissão Permanente de Licitação para elaboração do instrumento contratual em consonância a 

minuta aprovada pela Assessoria Jurídica, e posterior assinatura das partes interessadas, bem como, para a 

publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. 

Art. 13 - Com o encaminhamento do extrato do contrato à imprensa oficial, os autos serão devolvidos ao 

Departamento de Contabilidade para a emissão da respectiva Nota de empenho, com a observância nos termos e 

valores indicados no instrumento contratual, e do cronograma de execução físico-financeiro do exercício 

financeiro. 

§ 1º. Depois de adotadas as providências listadas no Art. 12, o processo administrativo será enviado uma cópia a 

Secretaria Demandante, para assinatura da Nota de Empenho pela autoridade competente. 

§ 2º. Quando se tratar de prestação de serviços de maneira geral, o instrumento contratual deverá ser enviado ao 

órgão demandante, para que o Ordenador de despesas possa emitir a ordem de serviço. 

Seção IV 

Processo de Liquidação da Despesa e Autorização do Pagamento 

Art. 14 - A abertura de processo administrativo que tenha por objetivo a solicitação de pagamento das despesas 
contratadas pela Prefeitura Municipal de Cajari, deverá ser encaminhado pelo fornecedor do bem ou serviço a 
Secretaria demandante e somente será admitida, com os documentos indicados nos Anexos I, II, III, IV e V desta 
Instruçao Normativa, conforme o caso e seguidamente encaminhará ao fiscal do contrato a Nota fiscal para ateste 
da efetiva prestação dos serviços ou recebimento do material e, quando couber, anexar relatório circunstanciado 
dos serviços executados ou bens recebidos. 

 
Parágrafo único.  A apresentação dos documentos listados nos Anexos I, II, III, IV e V não elide a obrigatoriedade 

de que a empresa contratada apresente outros documentos exigidos no Contrato celebrado junto a esta 

Prefeitura. 

Art. 15 - Atestada a Nota fiscal, o processo seguirá para a contabilidade, que providenciará a emissão da Nota de 

liquidação, com a indicação das respectivas retenções tributárias cabíveis e encaminhará o processo a 

Controladoria Geral do Municipio para análise.  
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Art. 16 – O pagamento de qualquer despesa somente ocorrerá após a devida liquidação administrativa e contábil, 

nos termos seguintes.  

Art. 17 – A liquidação da despesa, nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei nº. 4.320/64, compete: 

I – sob o aspecto administrativo, ao órgão da Administração Municipal responsável pelo recebimento do material, 

prestação dos serviços ou medição de obras e serviços de engenharia, atestar as  respectivas faturas, bem como,  

instruir e  sanear do processo de despesas, quando for o caso; 

II – sob o aspecto contábil, à Controladoria Geral do Município, a partir da atestação referida no inciso anterior,  

certificar a conformidade do crédito. 

Art. 18 – A liquidação centralizada da despesa será efetuada por intermédio da Contadoria Geral do Município, a 

quem compete examinar e certificar os processos de despesas quanto à sua adequação formal e legal, com vistas 

a dar ensejo ao respectivo pagamento. 

Art. 19 - A liquidação da despesa será precedida do Exame da Liquidação da Despesa e da Declaração de 

Conformidade, assinada pelo titular da CGM ou servidor formalmente designado, de acordo com os Anexos VI a 

XXII desta Instrução Normativa, relativamente a cada espécie de despesa.  

§ 1° Julgado necessário e pertinente, o Controlador Geral do Município, poderá adotar outros Anexos para Exame 

da Liquidação da Despesa. 

§ 2° No caso de haver pendências que impeçam a emissão da declaração de conformidade em processos de 

despesas, a Contadoria Geral deverá informar aos responsáveis junto aos órgãos municipais as exigências 

formuladas para saneamento, sendo que estas deverão ser regularizadas no órgão de origem. 

Art. 20 – Concluída a análise do processo de pagamento e emitida a declaração de conformidade pela CGM o 

processo retorna à Secretaria de Administração e Finanças para fins de Pagamento e contabilização.  

Parágrafo único: Excluem-se do disposto neste Anexo as operações ou prestações:  

I - com valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais); 

II - referentes a: 

a) energia elétrica; 

b) gás canalizado ou envasado; 

c) serviços de telecomunicação; 

d) abastecimento de água canalizada e coleta de esgoto; 

e) serviço de transporte aéreo, ferroviário e aquaviário; 
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CAPÍTULO III 

Do Acompanhamento e Fiscalização da Execução dos Contratos 

 Art. 21- O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade 

da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento 

do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, que poderá ser auxiliado pelo fiscal do contrato.  

Parágrafo único. Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se:  

I - gestor do contrato: servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução 

contratual;  

II - fiscal do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do 

contrato;  

Art. 22- A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada nos termos do contrato 

celebrado e nas normas especificas que eventualmente regem a matéria, previamente definido no ato 

convocatório e pactuado pelas partes. 

§ 1º  O prestador do serviço poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo gestor do contrato, desde que comprovada a excepcionalidade da 

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

§ 2º  O gestor do contrato deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua 

degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de 

desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

 Art. 23- A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, 

que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

I – Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade 

demandada; 

II - Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas; 

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;                                

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

V - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

VI - A satisfação do público usuário. 

CAPÍTULO IV 

Da Prorrogação Contratual 

 Art. 24- A duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo, 

quando for o caso, ser prorrogada até o limite previsto no ato convocatório, observado o disposto no art. 57 da 

Lei 8.666/93. 
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§ 1º Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de 

preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção 

da contratação mais vantajosa para a Administração. 

§ 2º A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá ser promovida mediante 

celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da Assessoria Jurídica do Município do 

Município e declaração de conformidade da Controladoria Geral do Município. 

§ 3º Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração, ultrapasse um exercício financeiro, indicar-se-á o 

crédito e respectivo empenho para atender à despesa no exercício em curso.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 25 Os casos omissos serão dirimidos pela Controladoria Geral do Município, Assessoria Jurídica do Município, 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que poderão disponibilizar informações adicionais e expedir 

normas complementares, em especial sobre as sistemáticas de fiscalização contratual.                                           

Art. 26 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI, 02 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

 

Renan Herminio Andrade Ribeiro  

Controlador Geral do Município 
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