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INSTRUÇÃO NORMATIVA SOP N° 063/2016 

 

DISPÕE SOBRE NORMAS E 

PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO, 

EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 

RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, NO ÂMBITO DOS PODERES 

EXECUTIVO E/OU LEGISLATIVO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 

 

VERSÃO: II 

APROVAÇÃO EM: 13 DE ABRIL DE 2020 

ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO Nº 1.337/2020 DE 13 DE ABRIL DE 2020 

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

DESENVOLVIMENTO URBANO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO 

ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO E/OU DIRETORIA DE COMPRAS, 

LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NO ÂMBITO DO PODER 

LEGISLATIVO. 

 

A CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art. 70, da Lei 

Orgânica Municipal;  

 

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, arts. 29, 

70 e 76 da Constituição Estadual e arts. 56 e 59 da Lei Orgânica do Município de 

São Gabriel da Palha;  

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.316, de 25 de julho de 2013, que 

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel Da Palha e 

dá Outras Providências;  

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.336, de 19 de setembro de 2013, que 

Estrutura a Unidade Central de Controle Interno do Poder Legislativo e dá Outras 

Providências; 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.337, de 19 de setembro de 2013, que 

Estrutura a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo e dá Outras 

Providências;      

 

Considerando o disposto no Decreto nº. 422, de 31 de julho de 2013, que 

Regulamenta a aplicação da Lei nº. 2.316, de 25 de julho de 2013;  

 

Considerando o Ato nº. 04, de 24 de setembro de 2013, que regulamenta 

a aplicação da Lei nº. 2.316, de 25 de julho 2013, que Dispõe sobre o Sistema de 

Controle Interno do Município de São Gabriel da Palha e dá outras providências; e 

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/O72006.html#a56
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Considerando a Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, Regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º A finalidade desta Instrução Normativa é disciplinar os 

procedimentos para as rotinas a serem observadas no controle de contratação, 

execução, fiscalização e recebimento de obras e serviços de engenharia, no âmbito 

das Administrações Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal. 

 

Art. 2º As disposições desta Instrução Normativa abrangem todas as 

Unidades Administrativas da estrutura organizacional dos Poderes Executivo e 

Legislativo do Município de São Gabriel da Palha. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I – Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou indireta;  

II – Serviço: 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 técnico-profissionais;  

III – Execução direta: a que é feita pelos órgãos e entidades da 

Administração, pelos próprios meios;  

IV – Execução indireta: a que o órgão ou entidade contrata com terceiros 

sob qualquer dos seguintes regimes:  

a) Empreitada por preço global: quando se contrata a execução da obra 

ou do serviço por preço certo e total;  

b) Empreitada por preço unitário: quando se contrata a execução da obra 

ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;  

c) Tarefa: quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por 

preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; e 

d) Empreitada integral: quando se contrata um empreendimento em sua 

integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações 

necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao 

contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos 

e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e 

com as características adequadas às finalidades para que foi contratada; 

V – Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de 

obras ou serviços objeto de contratação direta ou licitação, elaborado com base nas 
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indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e 

o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite 

a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, 

devendo conter no mínimo os seguintes elementos:  

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão 

global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;  

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, 

de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as 

fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;  

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem 

os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo 

para a sua execução;  

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem 

frustrar o caráter competitivo para a sua execução;  

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

fiscalização e outros dados necessários em cada caso; e 

f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;  

VI – Projeto Executivo: o conjunto dos elementos necessários e 

suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

VII – Serviços de engenharia:  são os trabalhos profissionais, inclusive 

interdisciplinares, que fundamentam e assistem um empreendimento de engenharia 

e arquitetura ou deles decorrem, neles compreendidos, entre outros, planejamento, 

estudo, projetos, assistência técnica, bem como vistoria e perícias, avaliações, 

inspeções, pareceres técnicos, controles de execução, fiscalização e supervisão, 

técnica e administrativa.   

VIII – Contrato Administrativo: o ajuste que a Administração Pública, 

agindo nessa qualidade, firma com o particular (pessoa física ou jurídica) para 

consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela 

própria Administração, segundo o regime jurídico de direito público e abrangendo 

os Termos de Convênio e Termos de Parceria;  

IX – Contratante: denominação dada ao Órgão ou Entidade da 

Administração Pública Direta ou Indireta; 

X – Contratado: denominação dada a terceiro que venha celebrar 

contrato com a Administração Pública, seja por meio de procedimento licitatório ou 

contratação direta;  

XI – Termo Aditivo: o instrumento pelo qual se formaliza alterações no 

contrato original firmado, efetuando-se acréscimos ou supressões no objeto, 

prorrogações, repactuações, além de outras modificações admitidas na Lei Federal 

n° 8.666/93;  

XII – Fiscal do Contrato: o representante da Administração, responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização dos convênios, contratos e instrumentos 

congêneres, de forma a garantir que seja cumprido o disposto nos respectivos 
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instrumentos e atendidas às normas orçamentárias e financeiras da Administração 

Pública;  

XIII – Termo de Referência: o documento utilizado para a solicitação de 

bens, serviços, obras e serviços de engenharia, contendo os elementos capazes de 

propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, 

considerando preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia 

de suprimentos e o prazo de execução do contrato;  

XIV – Unidade Executora/Solicitante: a Unidade que, após identificar 

suas necessidades, solicita a contratação de serviços, obras e serviços de 

engenharia, bem como aquisições de bens para atender o interesse público;  

XV – Processo Administrativo: a sucessão encadeada de atos, 

juridicamente ordenados, destinados à obtenção de um resultado final, que 

consubstancia uma determinada decisão de natureza administrativa; 

XVI – Termo de Distrato: é um instrumento utilizado para o 

desfazimento do contrato, por mútuo consentimento do contratado e do 

contratante, e  

XVII – Rescisão Contratual: desfazimento do contrato, por decisão 

administrativa ou judicial. 

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 4º As responsabilidades da Secretaria Municipal de Obras e 

Desenvolvimento Urbano e de seus Departamentos e estrutura, no âmbito do Poder 

Executivo, estão descritos na Lei Municipal nº. 2.497, de 16 de dezembro de 2014, 

que dispõe sobre a Consolidação da Estrutura Organizacional da Prefeitura 

Municipal de São Gabriel da Palha e dá Outras Providências e da Diretoria de 

Compras, Licitações, Almoxarifado e Patrimônio no Âmbito do Poder Legislativo 

estão descritos na Lei Municipal nº. 2.238, de 18 de julho de 2012, que dispõe 

sobre a Reestruturação Organizacional da Câmara Municipal de São Gabriel da 

Palha e dá Outras Providências. 

 

Art. 5º Compete às Unidades Executoras envolvidas na presente 

Instrução Normativa: 

I – Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os servidores das 

Unidades Administrativas; e 

II – Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em 

todos os seus termos.  

 

Art. 6º Compete a Controladoria Geral do Município e/ou Núcleo de 

Controle Interno: 

I – Orientar os servidores envolvidos nos procedimentos estabelecidos 

por esta Instrução Normativa, sempre que solicitado;  

II – Fiscalizar a aplicação desta Instrução Normativa; e  

III – Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência 

do exercício de suas funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, 
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utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para expedição de 

recomendações.  

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

SEÇÃO I 

DAS OBRAS PÚBLICAS 

 

Art. 7º Todas as obras públicas deverão estar previstas nos instrumentos 

de planejamento (PPA, LDO e LOA), no grupo despesas de capital, conforme dispõe 

a Lei Federal nº. 4.320/64 e Lei Complementar Federal nº. 101/00.  

 

Art. 8º O processo de contratação de obras públicas deverá obedecer às 

exigências dispostas na Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações. 

 

Art. 9º Para a abertura do processo licitatório de obras públicas deverá 

ser instruído com a seguinte documentação prevista na legislação pertinente:  

I – Projeto Básico e Projeto Executivo devidamente aprovado pela 

autoridade competente;  

II – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da elaboração do 

projeto;  

III – Planilha de orçamento detalhado da obra;  

IV – Planilha de cronograma físico – financeiro da obra;  

V – Especificações técnicas e memoriais descritivo da obra;  

VI – Relatório de impacto ambiental e licenças ambientais, quando for o 

caso; e 

VII – Certidão atualizada do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis, 

quando for o caso. 

 

Art. 10. Quando se tratar de recursos oriundos de convênios, os 

sistemas estadual e federal, deverão ser alimentados, quando for o caso.  

 

SEÇÃO II 

DO PROJETO BÁSICO  

  

Art. 11. O projeto básico deverá apresentar o estudo de viabilidade, 

estudos geotécnicos e ambientais, plantas e especificações técnicas, orçamento 

detalhado do custo global da obra, subsídio para elaboração do edital de licitação e 

acompanhamento da obra, quando for o caso.  

 

Art. 12. O projeto básico deverá ter Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, e /ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do (s) 

responsável (is) pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei 

nº 6.496/1977. 

 

Art. 13. O projeto básico deverá ser aprovado pela autoridade 

competente, conforme o disposto no inciso I, §2º, art. 7º, da Lei nº. 8.666/1993.  
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Art. 14. Deverá ser considerado no projeto básico principalmente os 

seguintes requisitos, conforme dispõe o art. 12, da Lei nº 8.666/1993: segurança, 

funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução, 

conservação e operação, possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, 

tecnologia e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e 

operação, impacto ambiental. 

 

SEÇÃO III 

DO PROJETO EXECUTIVO 

 

Art. 15. O projeto executivo deverá ser apresentado coerentemente com 

o projeto básico, de um modo que seja respeitado o vínculo do objeto com o 

processo licitatório. 

  

Art. 16. Qualquer alteração efetuada no projeto executivo em relação ao 

projeto básico deverá estar tecnicamente justificada e aprovada pela autoridade 

competente.  

 

Art. 17. O projeto executivo deverá ter Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do (s) responsável 

(is) pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º, da Lei nº 

6.496/1977. 

  

Art. 18. O projeto executivo deverá ser elaborado contendo todos os 

elementos necessários à completa execução completa da obra, de acordo com as 

normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, conforme 

disposto no inciso X, art. 6º, da Lei nº. 8.666/1993. 

 

SEÇÃO IV 

DA EXECUÇÃO DA OBRA  

 

Art. 19. A execução da obra deverá ser acompanhada e fiscalizada por 

um representante da administração especialmente designado, conforme dispõe o 

art. 67, da Lei nº 8.666/93.  

 

Art. 20. A execução da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, do (s) responsável (is) pela sua execução.  

 

Art. 21. Para o início da execução da obra deverá à empreiteira e/ou 

contratada apresentar a Matrícula do Cadastro Específico do INSS – CEI da obra.  

 

Art. 22. A obra deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas no contrato, conforme dispõe o art. 66, da Lei nº 

8.666/93.  
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Art. 23. Os materiais aplicados e os serviços executados na obra deverão 

ser inspecionados pela fiscalização, com objetivo do atendimento às especificações, 

com efeito nos incisos I e II, art. 78, da Lei nº 8.666/93.  

 

Art. 24. Toda a obra deverá ter planilha de diário da obra, para a 

fiscalização acompanhar a execução e realizar as anotações pertinentes à mesma.  

 

Art. 25. A empreiteira e/ou contratada deverá manter engenheiro 

residente para acompanhar a execução da obra.  

Parágrafo único. Nada impede que o Município mantenha seu próprio 

engenheiro acompanhando a execução da obra. 

 

Art. 26. A execução das obras e dos serviços deve reprogramar-se, 

sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os 

prazos de sua execução.  

Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução de 

obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua 

execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem 

técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o 

art. 26 da Lei 8.666/93. 

 

SEÇÃO V 

DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

Art. 27. A fiscalização será exercida do momento inicial até o 

recebimento definitivo da obra ou serviço de engenharia, tendo como finalidade 

precípua a constatação do cumprimento das disposições contratuais em todos os 

seus aspectos.  

§1º A fiscalização será exercida de modo sistemático pelo contratante e 

pelo preposto deste, devidamente habilitado e deverá apresentar Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART).  

§2º O contratado deverá facilitar a ação da fiscalização, permitindo o 

amplo acesso aos serviços em execução e atendendo prontamente as solicitações 

que lhe forem efetuadas. 

 

SEÇÃO VI 

DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 28. Verificar se está sendo colocado à disposição dos trabalhos as 

instalações, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e no contrato de 

execução dos serviços, sob pena de paralisação temporária da obra até que sejam 

satisfeitos todos os requisitos. 

  

Art. 29. Solucionar as incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas no projeto básico ou executivo, ou nas demais informações e 

instruções complementares do caderno de encargos, necessárias ao 

desenvolvimento dos serviços.  
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Art. 30. Havendo necessidade de substituição de materiais deverão estes 

passar previamente pela análise técnica para verificação de sua composição, 

qualidade, garantia e especificações técnicas, fornecidas por meio de parecer do 

fabricante do material ou seu representante.  

 

Art. 31. Exercer controle sobre o cronograma físico – financeiro de 

execução das obras e serviços de engenharia, sob pena da aplicação das sanções 

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93.  

 

Art. 32. Toda e qualquer situação que acarrete prejuízo ao cronograma 

deverá ser informada à fiscalização, a qual deverá avaliar o problema e sugerir a 

solução, informando imediatamente à contratante. 

 

Art. 33. Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços 

executados, em obediência ao previsto no caderno de encargos. 

 

Art. 34. Aprovar o diário de obras do contratado, observando suas ações 

e o fiel cumprimento de seu conteúdo.  

 

Art. 35. Submeter à aprovação da autoridade contratante os eventuais 

acréscimos ou supressões de serviços necessários ao perfeito cumprimento do 

objeto do contrato.  

 

Art. 36. Conferir e atestar as medições dos serviços, sobre as faturas 

emitidas pelo contratado.  

 

Art. 37. Solicitar do contratado comprovante de pagamento de todos os 

impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre 

o objeto do contrato, até o recebimento definitivo pela contratante dos serviços e 

obras.  

 

Art. 38. Exarar relatório de fiscalização, identificando as condições físicas 

e etapas realizadas, bem como problemas identificados e soluções sugeridas, 

mostrando de maneira clara e precisa o andamento da execução da obra ou do 

serviço de engenharia.  

 

Art. 39. Todo e qualquer ato contrário, identificado na execução do 

contrato, sofrerá as sanções previstas na forma dos Art. 86 e 87 da Lei no 

8.666/93. 

 

Art. 40. À medição de obras ou de serviços de engenharia serão 

baseados em relatórios periódicos elaborados pelo contratado, registrando os 

levantamentos, cálculos e gráficos necessários a discriminação e à determinação da 

quantidade dos serviços efetivamente executados, devendo estes ser previamente 

analisados e aprovados pela fiscalização.  
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Art. 41. À Fiscalização caberá à aprovação da discriminação e 

quantificação dos serviços e obras considerados na medição, que deverão respeitar 

as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e 

pagamento.  

 

Art. 42. Após a execução total da obra ou do serviço de engenharia, 

haverá seu recebimento provisório pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 

15 (quinze) dias da comunicação escrita pelo contratado de que a obra foi 

encerrada.  

 

SEÇÃO VII 

DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

Art. 43. A fiscalização deverá proceder à rigorosa medição das etapas já 

concluídas, para a liberação de pagamento de parcelas da obra, conforme dispuser 

o contrato.  

 

Art. 44. A fiscalização da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, do (s) responsável (is) pela sua fiscalização conforme dispõem os 

artigos 1º e 2º, da Lei nº 6.496/77. 

 

Art. 45. As medições acumuladas deverão ser compatíveis com o Projeto 

Básico e a planilha de cronograma físico – financeiro da obra. 

 

Art. 46. Para todos os pagamentos realizados deverá haver 

conformidade com o previsto no projeto básico, na planilha de cronograma físico – 

financeiro da obra e com os serviços realizados. 

 

Art. 47. Deverá ser observado o período de execução previsto no 

cronograma físico – financeiro para realização das medições.  

 

Art. 48. O representante da administração, responsável pela fiscalização 

da obra, deverá manter anotação em registro próprio de todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados, encaminhar relatórios à autoridade 

competente, comunicando ocorrências que venham a ensejar sanções ao 

contratado e alteração de projeto, custo ou prazo da obra, conforme dispõe o §1º e 

§2º, art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

Parágrafo único. O responsável pela fiscalização deverá manter arquivo 

com a documentação da execução do contrato. 

 

Art. 49. As medições deverão ser solicitadas pela empreiteira e/ou 

contratada devendo ser protocoladas junto ao protocolo geral. 

 

Art. 50. Fica condicionada a empreiteira e/ou contratada, quanto à 

realização do pagamento, apresentar as seguintes documentações:  
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I – Nota fiscal dos serviços;  

II – Medição devidamente atestada pelo engenheiro de fiscalização do 

Órgão Público (também em meio magnético); 

III – ART de execução dos serviços;  

IV – ART de fiscalização dos serviços (emitida pelo fiscal da contratante);  

V – Relatório fotográfico dos serviços prestados (também em meio 

magnético);  

VI – Declaração da contratada informando a relação dos funcionários na 

obra, com seus respectivos cargos, durante a realização dos serviços;  

VII – Apresentar a Matrícula do Cadastro Específico do INSS – CEI da 

obra; e 

VIII – Comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Guia de 

Recolhimento do FGTS e certidão e Informações à Previdência Social (GFIP), Guia 

de Recolhimento Previdenciário – GPS e certidão) correspondente aos meses dos 

serviços prestados, e demais certidões necessárias. 

Parágrafo único. A empreiteira e/ou contratada, deverá apresentar os 

documentos descritos nos incisos III, IV e VII somente no pedido do primeiro 

pagamento. 

 

SEÇÃO VIII 

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA 

  

Art. 51. O recebimento da obra será:  

I – Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo de recebimento circunstanciado, assinado pelas partes 

em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, conforme alínea “a”, 

inciso I, art. 73, da Lei nº. 8.666/93; e 

II – Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69, da Lei nº. 

8.666/93. 

Parágrafo único. O prazo máximo de assinatura entre o Termo de 

Recebimento Provisório e o Termo de Recebimento Definitivo não deverá ser maior 

que 90 (noventa) dias. 

SEÇÃO IX 

DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

 

Art. 52. Todo aditivo de contrato deverá obrigatoriamente ser bem 

fundamentado e justificado tecnicamente pela autoridade competente, não podendo 

ultrapassar os 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 

para os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, e, no caso particular 

de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por 

cento) para os seus acréscimos. 

§ 1º Quanto aos aditivos de prazos à autoridade competente deverá 

analisar rigorosamente as justificativas apresentadas pelo contratado, por 

superveniência de fato excepcional ou imprevisível.  
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§ 2º A solicitação de aditivo de contrato deverá ser protocolada ao Chefe 

do Poder com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do seu vencimento para 

encaminhamento as Unidades Administrativas competentes.  

§ 3º As especificações técnicas para execução da obra, constantes do 

processo licitatório, deverá ser as mesmas estabelecidas no Projeto Básico e ou no 

Projeto Executivo. 

§ 4º O reajuste do contrato deverá ser o previsto no edital da licitação e 

no respectivo contrato. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 53.  Toda obra pública deverá ter placa de identificação, com pelos 

menos os seguintes indicativos: programa, ação, contratada, prazo de execução, 

valor, (origem/fonte do recurso) valor de convênio e valor de contrapartida, quando 

for o caso.  

 

Art. 54. Toda construção de obra pública deverá ter Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART da elaboração do projeto, execução da obra e 

fiscalização da obra.  

 

Art. 55. Toda construção de obra pública deverá ter cadastro no sistema 

GEO-OBRAS TCE/ES.  

 

Art. 56. Quando da conclusão de uma obra pública (cópia do seu 

recebimento provisório) deverá ser encaminhado imediatamente ao Departamento 

de Patrimônio para procederem aos registros de incorporação e conclusão do 

tombamento da obra. 

 

Art. 58. Em todas as fases da obra, a contar da fase de licitação, o 

Processo deverá tramitar na Coordenadoria do Geo-Obras para alimentação do 

Sistema Geo-Obras conforme Instrução Normativa 073/2020, que Dispõe Sobre 

Normas e Procedimentos para Gerenciar as Informações das Obras e Serviços de 

Engenharia Executados e/ou Em Execução, com o Objetivo de Orientar a Gestão 

das Obras Públicas no Âmbito dos Poderes Executivo e/ou Legislativo do 

Município de São Gabriel da Palha. 

 

Art. 59. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa 

poderão ser obtidos junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 

Urbano e Controladoria Geral do Município no âmbito do Poder Executivo e da 

Diretoria de Compras, Licitações, Almoxarifado e Patrimônio e Núcleo de Controle 

Interno, no âmbito do Poder Legislativo que, por sua vez, através de procedimentos 

de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas 

Unidades da Estrutura Organizacional. 
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Art. 59. A não observância de qualquer uma das tramitações 

estabelecidas nesta Instrução Normativa sujeitará os responsáveis à 

responsabilidade administrativa e demais sanções cabíveis. 

 

Art. 60. Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução 

Normativa deverão ser obedecidas às demais normas vigentes. 

 

Art. 61. As disposições desta Instrução Normativa aplica-se no que 

couber as Unidades Administrativas do Poder Legislativo, com as modificações 

cabíveis. 

Art. 62. Esta Instrução Normativa entrará em vigência a partir da sua 

publicação, revogando as disposições em contrário.  

 

São Gabriel da Palha, 13 de abril de 2020. 

 

 

 

______________________________ 

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA 

Prefeita Municipal  

 

 

 

______________________________ 

ILZA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 

Controladora Geral do Município 


