
Prefeitura Municipal de SantaMaria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

sua

DECRETO Nº 072/2021

APROVA INSTRUÇÃO NORMATIVA, PROPOSTA
PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA
MARIA DE JETIBÁ.

O Prefeito de santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo no uso de suas
atribuições legais e,

- considerando a Cl/PMSMJ/SECADM/Nº0316/2020, protocolizada em 13/07/2020,
sob o nº 5993/2020;

- considerando a Resolução 227/11 e alterações do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo;

- considerando que o Controle Interno previsto no art. 2º, incisos | a XLI da Lei
Municipal 1464/2012 deve ser regido por normas de procedimentos específicos para execução das
atividades setoriais;

- considerando finalmente o disposto nos art.53, 56, incisos |, IV, Art.72, incisos VI,
XXIV, XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Instrução Normativa da Secretaria de Administração,
fazendo parte deste decreto:

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SCL —

002/2021 - VERSÃO 01 - DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS POR MEIO DE DISPENSA E
INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO ESTABELECENDO ROTINASNO ÂMBITO DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-: ique-se. Cumpra-se,

Santa Maria de Jetibá-ES, 12 dê Janeiro de 2021.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal
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“DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS POR MEIO DE DISPENSA E
INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO ESTABELECENDO
ROTINAS NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.”

Versão: 01

Aprovação em: 12/01/2021
Ato de aprovação: Decreto nº 072/2021
Unidade Responsável: Secretaria de Administração

CAPÍTULO |

DAS FINALIDADES:

Art. 1º. A presente Instrução Normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os procedimentos para o
trâmite processual das aquisições de bens e contratações de serviços no âmbito do Poder Executivo
Municipal de Santa Maria de Jetibá originada de procedimentos por dispensa ou inexigibilidade de licitação.

CAPÍTULO Il
DA ABRANGÊNCIA:

Art. 2º. Abrange todas as Secretarias, Gerências e Unidades Executoras do Poder Executivo do Município
de Santa Maria de Jetibá.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS: .

Art. 3º. Para os fins desta instrução Normativa, considera-se:
Il. Compra: Toda aquisição remunerada de bens (material) para fornecimento de uma só vez ou

parceladamente.
Il. Serviços: Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração,

tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação,
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais.

Ill. Licitação: É um conjunto de procedimentos realizados com o objetivo de adquirir bens e serviços. Visa
garantir o princípio constitucional da isonomia selecionando a proposta mais vantajosa, ou seja, menos
onerosa e com melhor qualidade possível para a Administração Pública, com base em parâmetros e
critérios antecipadamente definidos em ato próprio (instrumento convocatório).

IV. Licitação Fracassada: Ocorre quando nenhum proponente é selecionado em decorrência de
inabilitação ou de desclassificação das propostas. Nos processos de licitações que apresentarem
estas situações, aplica-se o disposto no artigo 48 8 3º, da Lei n.º 8.666/93: “Quando todos os licitantes
forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, à reduçãodeste prazo para três dias úteis”.

V. Licitação Deserta: Licitação Deserta ocorre pela ausência de interessados na licitação ou nos casos
em que nenhum proponente interessado comparece. Neste caso, conforme preceitua o art. 24, inciso
V, da Lei n.º 8.666/93, é dispensável a licitação, quando não acudirem interessados à licitação anterior
e esta, justificadamente, não puder ser repetida sém prejuízôpara a Administração, mantidas, neste
caso, todas as condições preestabelecidas.
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VI. Dispensa de Licitação: Mesmo havendo possibilidade de competição entre os fornecedores a
licitação pode ser dispensada, pois o fim da Administração Pública é atender o interesse público
visando principalmente ao princípio da Economicidade. As suas hipóteses estão taxativamente
dispostas no artigo 24 da Lei 8.666/93 e sua posteriores alterações.

VII. Licitação Dispensada: A licitação dispensada ocorre nos casos em que nãoé realizada a licitação por
razões de interesse público devidamente justificado. É o caso da alienação de bens da Administração
Pública que será precedida de avaliação e não de licitação, estão voltados para os institutos da dação
em pagamento, da permuta, da investidura, da alienação de alguns itens, da concessão do direito real
de uso, da locação e da permissão de uso. (art. 17, incisos | e Il da Lei n.º 8.666/93).

VIII. Inexigibilidade de Licitação: A Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), diz que a licitação poderá ser inexigível, conforme pressupõe o artigo 25: “uma
licitação será inexigível quando houver inviabilidade de competição”.

IX. Termo de Referência — TR: É o instrumento para solicitação de aquisição de bens, serviços e
contratação de obras, inclusive, dispensa por valor, sendo obrigatório o registro das seguintes
informações: especificação do objeto, justificativa da aquisição, critérios de aceitabilidade da proposta
(no caso de amostra, folder e catálogo) (projeto básico (quando necessário), periodicidade, critério de
aceitabilidade do objeto (recebimento do objeto prazo de entrega ou execução, quantidade, unidade de
medida, dotação orçamentária, prazo de entrega integral ou parcelada, condições de pagamento,
condições de execução (métodos, estratégias e prazos de execução da garantia), gestão e
fiscalização do contrato, sanções contratuais, condições gerais, cronograma fisico-financeiro, fiscal do
contrato, obrigações da contratada e do contratante, local de entrega ou execução etc, garantindo
assim, o atendimento pleno do objeto, definindo as condições mínimas que os interessados e suas
propostas deverão atender em termos de pessoal, equipamentos, qualidade e assistência técnica.

X. Dotação Orçamentária: Alocação de recursos orçamentários formada pelo programa de trabalho,
natureza da despesa, fonte de recursos e valor correspondente.

XI. Empenho: Ato emanado pelo Ordenador de despesas a fim de reservar o valor para cobrir as
despesas com a aquisição de bens ou serviços contratados pela Administração Pública.

XII. Liquidação: E a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo como base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.

CAPÍTULO IV
DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR:

Art. 4º. A presente Instrução Normativa tem como base Legal Constituição Federal de 1988; Lei
Complementar n.º 101/2000 de 04 de maio de 2000; Lei n.º 4.320/64; Lei n.º 8.666/1993 (Lei de
Licitações);Lei Federal n.º 10.520/2002 (Lei do Pregão): Manual do TCU sobre Licitação e Contratos e na
Resolução TCE/ES nº. 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES:

Art. 5º. São responsabilidades da Secretaria de Administração e Gerência de Compras e suprimentos:
Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a atualizada,
orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação:

HW. Promover discussões tógnicas com as unidados sxscutoras c com a unidade responsavel pela
coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de
controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão sempre que se fizer necessário;ll. As ações necessárias para suprir as insuficiências -de. desempenho dos servidores municipais,
promovendo entre outras ações, cursos de treinamento e capacitação dos servidores da Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES.
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Art. 6º. São responsabilidades das unidades executoras desta Instrução Normativa:
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de
informações e à participação no processo de atualização;
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional;
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da unidade, velando pelo seu fiel
cumprimento;
Cumprir fielmente as determinações desta Instrução em especial quanto aos procedimentos de
controle e quanto a padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e
informações.

IV

Art. 7º. São responsabilidades da Unidade de Controle Interno:
Prestar apoio técnico na fase de elaboração das instruções normativas e em suas atualizações, em
especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos
de controle;
Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes à
instrução normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas instruções
normativas;
Organizar e manter atualizado o Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle do Município, em
meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada
instrução normativa. .

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS:

Seção |

Da Solicitação para Aquisição de Bens e Serviços:
Art. 8º. A solicitação para aquisição de bens e serviços terá origem em qualquer Secretaria, obedecendo
às seguintes providências:

IV.

Elaborar o Termo de Referência, com prazo suficiente a sua total e efetiva tramitação, em consonância
com a presente norma e com os prazos legais para realização de contratos administrativos,
especificando, detalhadamente, o produto ou serviço bem como todas as condições e informaçõesrelacionadas à aquisição ou ao serviço pretendido:
O Termo de Referência, devidamente assinado pelo responsável pelo órgão solicitante, conterá,
obrigatoriamente, as condições e informações detalhadas relacionadas à aquisição ou ao serviço, taiscomo: objeto; motivação ou justificativa; especificações técnicas: prazo, local e condições de entregaou execução; prazo e condições de garantia; responsável pelo recebimento, telefone e e-mail;
condições e prazos de pagamento; obrigações da contratante; obrigações da contratada; condições
gerais e qualificação técnica (documentação especifica);
Elaborar a estimativa de consumo que atenda às necessidades para o exercício financeiro, ou para o
período desejado, desde que não se trate de materiais de uso e consumo continuado;Solicitar o Pedido de Compras no Sistema de Compras, após protocolizar juntamente com o termo de
Referência e a estimativa de consumo, encaminhando a solicitação a Gerência de Compras.Art. 9º. A Gerência de Compras Suprimentos analisará a solicitação de compra/serviço e o termo dereferência, s devsrá sm seguida:
No caso de estar correto e ser uma compra isolada, promoverá a autuação do processo;
no caso de estar correto e ser uma compra que engiobará pedidos de mais secretarias, aguardará
chegar as demais solicitações e posteriormente promoverá a autuação do processo, ocasião em quefará um documento: “Relatório de Solicitações”, onde citará as solicitações que fazem parte do
processo, as secretarias e o objeto da aquisição/contratação;
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HI. no caso de haver incorreções na solicitação e/ou no termo de referência estes serão devolvidos, comas devidas justificativas, à Secretaria solicitante para correção, quando será validada sua tramitação
para autuação.

Seção II

Da Dispensa de Licitação:
Art. 10. O processamento da dispensa de licitação será realizado observando-se normalmente a sequênciados seguintes procedimentos:
|. À Unidade solicitante em determinada compra ou serviço deverá:
a) Elaborar a Solicitação de Compras no sistema e Termo de Referência, com discriminação completa do
produto/serviço contendo todas as condições e informações relacionadas a compra/serviço solicitado;

b) Justificar a dispensa instruindo-a com toda a documentação pertinente ao seu enquadramento numa
das hipóteses do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93;

c) Elaborar Termo de Aceite do Fiscal e suplente do Contrato.
d) Encaminhar a Solicitação de compra/serviço à Gerência de Compras para análise do pedido.

Art. 11. Para os processos de dispensa de licitação, exceto os casos de dispensa dos incisos | e Il do art.
24 da Lei Federal nº 8.666/93 :

l À Secretaria requisitante ficará responsável em anexar toda a documentação necessária prevista na
lei. No caso do inciso IV além da documentação habitual, a Secretaria deverá anexar, entre outros:

a) Justificativa da dispensa, caracterizando situação emergencial ou calamitosa:
b) Decreto de emergência assinado pelo Prefeito Municipal;
c) Razão da escolha do fornecedor ou executante:
d) Justificativa do preço contratado.
Il. A Gerência de Compras e Suprimentos encaminhará a Secretaria Jurídica para conferência de toda a

documentação do processo e emissão de parecer;
Ill. Para o caso de faltarem documentos do contratado, a Secretaria Jurídica devolverá o pedido para a

Secretária requisitante providenciar;
IV. Estando toda a documentação completa, à Secretaria Jurídica enviará O processo para ratificação do

Prefeito;
V. Após autorização do Prefeito o processo será encaminhado a Secretaria de Planejamento e Projetos,

para verificar a adequação orçamentária e financeira com a LDO, PPA e LOA:
VI. Caso seja compatível com a LDO, PPA e LOA, será procedida a reserva orçamentária (pré-empenho).VII. Em seguida o processo será encaminhado para a Secretaria solicitante para emissão da Autorizaçãode Empenho (AE).
MIII. Logo após, o processo deverá ser enviado para Gerência de Contabilidade, que realizará o empenho,anexando-o ao processo principal, numerando-o.
IX. Posteriormente, o processo será encaminhado para publicação da dispensa na forma da Lei e

confecção do contrato se julgar necessário:
X. Após publicação o processo será encaminhado a Gerência de Compras e Suprimentos para emissão

da Autorização de Fornecimento para os fornecedores que, por sua vez, irão realizar o serviço ou
entrega dos bens;

XI. A Gerência de Compras e Suprimentos colocará uma via da Autorização de Fornecimento dentro do
processo principal, numerará as folhas correspondentes e enviará todo o processo para a secretaria
requisitante.áil. O fornecedor entregará o produto ao Almoxaritado, sendo Imprescindível a Nota Fiscal;

XIII. No ato da entrega a Unidade solicitante no caso de serviços e de bens ao Almoxarifado, através do
Fiscal do Contrato farão a conferência do produto ou serviço, observando detalhes como: quantidade,
discriminação, valor, marca, tudo de acordo com a Autorização de Fornecimento e deverá verificar se
a nota fiscal recebida estão com os dados corretos no-que. diz respeito a: razão social. endereço,|
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CNPJ da Municipalidade ou do Fundo Municipal de Saúde, dados bancários se o valor total da notaconfere com o empenhoe a autorização de fornecimento correspondentes;XIV. Caso o material não se apresente na forma convencionada, o Fiscal do Contrato informará a
inconformidade e devolverá a Nota Fiscal e o bem/serviço ao fornecedor e estabelecerá novo prazo
para sanar o vicio do bem/serviço.

XV. Conferido o serviço/bem e se este estiver em conformidade com o estabelecido, com os devidosatestes do fiscal e recebimento do bem pelo almoxarifado, será encaminhado o processo à Gerênciade Contabilidade para devida liquidação, no qual antes da liquidação da despesa verificará se estão
contidas no processo as certidões devidamente atualizadas, caso contrário será devolvido a Secretaria
requisitante para devidas providências.XVI.A Gerência de Contabilidade efetuará a liquidação da despesa e encaminhará o processo paraTesouraria para pagamento mediante depósito bancário ou pagamento eletrônico.

Seção III
Da Inexigibilidade de Licitação:

Art. 12. Em caso de processo por Inexigibilidade de Licitação:
1. A Secretaria solicitante deverá:
a) Elaborar a Solicitação já identificando o credor e o valor, anexar o Termo de Referência;
b) Anexar a justificativa de inexigibilidade, o orçamento fornecido pelo credor e toda documentaçãonecessária prevista nos incisos |, II, IIl e caput do artigo 25 da Lei Federal 8.666/983;

8 1º. Após cumpridas as formalidades do Art. 8º desta Norma:
ll. A Gerência de Compras e Suprimentos encaminhará à Secretaria Jurídica para conferência de toda a
documentação do processo e emissão de parecer:
Ill. Para o caso de faltarem documentos do contratado, a Secretaria Jurídica devolverá o pedido para aSecretária requisitante providenciar:
IV. Estando toda a documentação completa, à Secretaria Jurídica enviará o processo para ratificação do
Prefeito;
V. Após autorização do Prefeito o processo será encaminhado a Secretaria de Planejamento e Projetos,
para verificar a adequação orçamentária e financeira com a LDO, PPA e LOA
VI. Caso seja compatível com a LDO, PPA e LOA, será procedida a reserva orçamentária (pré-empenho).VII. Caso seja compatível com a LDO, PPA e LOA, será procedida a reserva orçamentária (pré-empenho).VIII. Em seguida o processo será encaminhado para a Secretaria solicitante para emissão da Autorizaçãode Empenho (AE).
IX. Logo após, o processo deverá ser enviado para Gerência de Contabilidade, que realizará o empenho,anexando-o ao processo principal, numerando-o.
X. Posteriormente, o processo será encaminhado para publicação da inexigibilidade na forma da Lei e
confecção do contrato se julgar necessário:
IX. Após publicação o processo será encaminhado a Gerência de Compras e Suprimentos para emissão
da Autorização de Fornecimento para os fornecedores que, por sua vez, irão realizar o serviço ou entregados bens;
X. A Gerência de Compras e Suprimentos colocará uma via da Autorização de Fornecimento dentro doprosssso principal, numerará as folhas correspondentes e enviara todo O processo para a secretaria
requisitante.
XI. O fornecedor entregará o produto ao Almoxarifado, sendo imprescindível a Nota Fiscal;
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XII. No ato da entrega a Unidade solicitante no caso de serviços e de bens ao Almoxarifado, através doFiscal do Contrato farão a conferência do produto ou serviço, observando detalhes como: quantidade,discriminação, valor, marca, tudo de acordo com a Autorização de Fornecimento e deverá verificar se anota fiscal recebida está com os dados corretos no que diz respeito a: razão social, endereço, CNPJ da
Municipalidade ou do Fundo Municipal de Saúde, dados bancários se o valor total da nota confere com o
empenhoe a autorização de fornecimento correspondentes;
XIII. Caso o material não se apresente na forma convencionada, o Fiscal do Contrato informará a
inconformidade e devolverá a Nota Fiscal e o bem/serviço ao fornecedor e estabelecerá novo prazo parasanar o vício do bem/serviço.
XIV. Conferido o serviço/bem e se este estiver em conformidade com o estabelecido, com os devidosatestes do fiscal e recebimento do bem pelo almoxarifado, será encaminhado o processo à Gerência deContabilidade para devida liquidação, no qual antes da liquidação da despesa verificará se estão contidasno processo a certidões devidamente atualizadas, caso contrário será devolvido a Secretaria requisitante
para devidas providências.
XV. A Gerência de Contabilidade efetuará a liquidação da despesa e encaminhará o processo paraTesouraria para pagamento mediante depósito bancário ou pagamento eletrônico.

CAPÍTULOVilDAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Art. 13. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais e/outécnicos assim exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº
001/2013, bem como manter o processo de melhoria continua dos serviços públicos municipais.

Art. 14. Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos junto a Secretaria de
Administração, a quem compete orientar todos os envolvidos, e ainda por meio de pesquisas, consulta à
legislação, bem como à equipe da Unidade de Coordenação de Controle Interno.

Art. 15. Os casos não previstos nesta instrução Normativa deverão ser dirimidos pela Secretaria de
Administração.

Art. 16. Esta instrução entra em vigor a partir-da data|de sua publicação.
qua

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

anta Maria de Jetibá ES, 12 de Janeiro de 2021.

LÁRIO ROEPÉE
Prefei nicipal .

AA
SEBASTIÃO LUIZ SILLER

Controlador Geral

SCHINK
Secrefériode Administração
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ANEXO |

FLUXOGRAMA PARA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

INÍCIO

y

SECJUR para conferência Favorável orçamentária e financeira
da Documentação e com a LOA, PPA e LDO.
emissão de parecer Reserva orçamentária

(pré-empenho)

Desfavorável

SECRETARIA
para adequação

SECPLA para adequação

do processo f CONTABILIDADE SECRETARIA para€ emissão de Autorizaçãopara empenhoSUPDOC para publicação e de Empenho (AE)
elaboração de contrato,

quando julgar necessário

—, Material ALMOXARIFADO/
COMPRAS para emissão —m > PATRIMÔNIO

de Autorização de receberá o produto
Fornecimento (AF) para

Os fornecedores Serviço —>
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