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1) DOS OBJETIVOS: 

1.1) Estabelecer a forma de contratação, gerenciamento, acompanhamento e fiscalização dos 
contratos firmados com empresas para prestação de serviços de apoio; 

1.2) Parametrizar os critérios para registro de ocorrências na execução dos contratos; 

1.3) Atender aos dispositivos constantes na Lei Federal nº 8.666/93; 

1.4) Garantir a plena execução dos objetos contratados, evitando a má aplicação do dinheiro 
público. 

 

2) DOS PROCEDIMENTOS: 

2.1) Da Contratação: 

2.1.1) A contratação de serviços de apoio deverá atender aos dispositivos constantes na Instrução 
Normativa referente ao Sistema Centralização de Compras (IN n. 02/2008 - versão n. 02/2011); 

2.1.2) Sem prejuízo das disposições contidas na norma mencionada anteriormente, a contratação 
de serviços de apoio deverá ter por objeto, o seguinte: 

a) Serviços de suporte, assessoria, consultoria; 

b) Serviços temporários, que se justificam pela existência de um fim único ou esporádico; 

c) Serviços que, se prestados por funcionários da Câmara Municipal, trariam prejuízos técnicos ou 
financeiros, por não dispor da qualificação técnica ou dos equipamentos e materiais exigidos para 
a execução do objeto. 

 

2.2) Da Necessidade de Fiscalização dos Contratos: 

2.2.1) De acordo com a Lei Federal n. 8.666/93, a administração deverá designar um 
representante da Câmara Municipal para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos; 

2.2.2) Com o objetivo de facilitar o entendimento, o representante da Administração especialmente 
designado para acompanhar e fiscalizar os contratos será identificado nesta Norma Interna 
simplesmente como “fiscalizador do contrato”. 

 

2.3) Da Designação do Fiscalizador do Contrato: 

2.3.1) Nas minutas de contrato e termos de contrato celebrados com as empresas, deverão 
sempre constar o nome do fiscalizador do contrato; 
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2.3.2) Deverá ser elaborada Portaria para designar o fiscalizador do contrato; 

2.3.3) O fiscalizador de contrato deverá ter compatibilidade de função com o objeto a ser 
fiscalizado. 

2.3.4) Ao que se refere à execução do acompanhamento e fiscalização do Contrato e ocorrências 
e inconformidades na prestação dos serviços, o fiscalizador do contrato e demais servidores 
envolvidos, deverão atentar-se aos itens 2.8 e 2.9 da Norma Interna n. 16/2011, que trata 
especificamente, da elaboração e acompanhamento dos contratos. 

 

3) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

3.1) Os demais servidores envolvidos no ambiente de prestação de serviços das empresas 
contratadas não se eximem da responsabilidade de verificar se os serviços estão sendo 
devidamente prestados, e obrigatoriamente, deverão comunicar o fato ao respectivo fiscalizador 
do contrato e/ou presidente legislativo; 

3.2) Se tratando da elaboração e acompanhamento dos contratos, deverá ser observada a Norma 
Interna n. 16/2011 que trata exclusivamente do assunto; 

3.3) Os casos omissos e não previstos nesta Norma Interna deverão ser tratados junto a 
Presidência da Casa e Controle Interno. 

 
 


