
 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N˚ 001/2020 

 

ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA 

AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS OU 

REALIZAÇÃO DE OBRAS, MEDIANTE 

CONTRATAÇÃO DIRETA NOS CASOS 

ENQUADRADOS NOS INCISOS I E II DO 

ART. 24 DA LEI Nº 8.666/93, NO ÂMBITO 

     DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC 

 
O Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Itapoá, no uso de 

suas atribuições, considerando os arts 70 e 74 da Constituição Federal, a Lei 

Complementar Municipal nº 009/2005, a Resolução nº 05/2013, que dispõe sobre a 

regulamentação do Sistema de Controle Interno deste Poder Legislativo, e o Anexo I 

da Resolução nº 07/2014, alterado pelo Art. 11 da Resolução nº 12/2019, bem como 

com fundamento nas Leis Federais n.º 8.666/1993 e nº. 4.320/1964, e Lei 

Complementar Federal nº 101/2000, resolve: 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

 
Art . 1º As aquisições de bens, serviços ou realização de obras, mediante 

contratação direta, com fundamento legal definido pelos incisos I e II do artigo 24 da 

Lei nº 8666/93, no âmbito da câmara municipal de Itapoá, obedecerão à presente 

Instrução Normativa. 

 

Art. 2º Compete ao Setor de Compras da Câmara Municipal a 

responsabilidade pela execução do procedimento instaurado nesta Instrução 

Normativa. 

 

DA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 

 

 
Art. 3º A Unidade Solicitante após identificar suas necessidades solicitará 

ao Setor de Compras a aquisição de bens e/ou serviços e/ou contratação de obras 

para atender o interesse público da Câmara Municipal de Itapoá/SC. 



 

Parágrafo Primeiro . Quando a demanda não corresponder às 

necessidades de um setor específico, caberá ao Diretor Administrativo proceder à 

solicitação prevista no caput; 

Parágrafo Segundo . A referida solicitação deverá conter, ao menos, os 

requisitos previstos nas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘e’ do art. 4º desta Instrução normativa. 

Parágrafo Terceiro. A solicitação e comunicação com o Setor de Compras 

prevista no caput deste artigo deverá ocorrer exclusivamente por meio de mensagem 

de e-mail por conta institucional da Câmara Municipal de Itapoá, com o  

direcionamento das mensagens para o e-mail compras@camaraitapoa.sc.gov.br . 

Art. 4º. Compete ao Setor de Compras elaborar o Termo de Referência (TR) 

relativo à solicitação e emitir a Ordem de Compra. 

Parágrafo Primeiro . O Setor de Compras poderá requisitar auxílio da 

Unidade Solicitante para elaborar o Termo de Referência. 

Parágrafo Segundo . O TR deverá conter, no mínimo, as seguintes 

informações: 

 

a) justificativa quanto à necessidade e à finalidade da aquisição do bem 

ou serviço; 

b) especificação pormenorizada do objeto; 

c) identificação da quantidade a ser adquirida; 

d) assinatura do responsável pelo Setor de Compras; e 

e) Estimativa de valor unitário e total. 
 

Parágrafo Terceiro . Em se tratando de obras ou serviços de engenharia, 

deverá ser anexado ao TR o Projeto Básico. 

Art. 5º . Ao finalizar a Ordem de Compra e o TR, o Setor de Compras 

comunicará, por e-mail, para a Secretaria-Geral verificar se este cumpre os requisitos 

estabelecidos nesta Instrução Normativa. Tendo sido Cumprido os requisitos e, 

constatado a real necessidade do objeto indicado, a Secretaria-Geral encaminhará os 

documentos ao Presidente da Mesa Diretora para autorização e aplicação de 

assinatura digital pelo e-mail assinatura@camaraitapoa.sc.gov.br . 

Parágrafo Primeiro . A autorização do Presidente será manifestada pela 

sua assinatura digital na ordem de compra; 

Parágrafo Segundo . Caso sejam identificadas incorreções no TR a 

Secretaria-Geral indicará ao Setor de Compras que realizará as devidas correções. 

Parágrafo Terceiro . No caso de constatada a desnecessidade da 

aquisição, o pedido será arquivado. 
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Art. 6º. Após autorização do Presidente da Câmara Municipal, os termos 

serão encaminhados ao Setor de Compras que deverá verificar se o objeto é passível 

de processo licitatório ou de contratação direta, nos termos da Lei 8.666/93 (Lei de 

Licitações). 

Parágrafo único . Sendo passível de processo licitatório, os documentos 

gerados serão encaminhados à Comissão de Licitações que se encarregará de dar 

seguimento ao procedimento. 

Art. 7º. Compete ao Setor de Compras a criação e gestão do arquivo digital 

no sistema de arquivos eletrônicos oficial da Casa, na ferramenta Google Drive, com a 

criação de uma pasta digital com a mesma numeração e ano da Ordem de Compra. 

Parágrafo Primeiro . O responsável pelo Setor de Compras realizará a 

gestão da pasta digital em modo de editor. Tendo, portanto, amplos poderes para 

incluir, excluir e alterar informações. Devendo, portanto, adotar todas as medidas 

necessárias para a melhoria da organização, disponibilização e entendimento do 

processo pelos demais interessados. 

Parágrafo Segundo . Todos os documentos produzidos no decorrer do 

processo de compra devem ser arquivados eletronicamente e disponibilizados em 

tempo real na pasta digital do Setor de Compras. Isto deve ocorrer concomitantemente 

com a execução dos serviços, de maneira a garantir a tempestividade na produção 

documental. Ressalta-se que todos os arquivos eletrônicos, cuja assinatura seja 

obrigatória, devem estar devidamente assinados quando da inclusão na referida pasta. 

Parágrafo Terceiro . À Presidência, à Secretaria-Geral, à Unidade de 

Controle Interno, à Assessoria Jurídica, ao Setor Contábil e Financeiro, ao Pregoeiro, 

aos servidores membros da Comissão de Licitação e demais envolvidos, será 

concedido permissão à pasta de documentos, no modo leitura, para consulta de todos 

os documentos nela contidos. 

Parágrafo Quarto . A inclusão dos documentos na pasta digital é de 

responsabilidade do Setor de Compras. Assim, os demais setores envolvidos devem 

quando da produção de documentos inerentes ao processo, enviá-lo, imediatamente, 

ao Setor de Compras, que providenciará a inclusão na respectiva pasta digital. 

Parágrafo Quinto . Compete ao responsável pelo Setor de Compras o 

cadastro e gestão do sistema de informação de compras do software de Gestão 

Pública contratado pela Casa. 

Parágrafo Sexto . Compete ao Setor de Informática realizar a gestão de 

acesso das pastas digitais, backup das informações, implementação de rotinas de 

segurança das informações, treinamento de usuários para a correta utilização dos 

sistemas, garantir a disponibilidade de acesso e integridade das informações, entre 

outras ações necessárias para a gestão eficiente e segura do processo digital no Setor 

de Compras. 



 

Parágrafo Sétimo . O Setor de Compras realizará sua produção e gestão 

documental exclusiva e necessariamente de forma digital, de acordo com a Resolução 

Legislativa nº 14/2016, que trata do processo administrativo digital no âmbito da 

Câmara Municipal de Itapoá. 

 
 

DA CONTRATAÇÃO DIRETA EM RAZÃO DO VALOR 

 

 
Art. 8º. Quando o objeto e o valor enquadrarem-se nas hipóteses de 

contratação direta prevista nos incisos I e II do artigo 24, da Lei Federal 8.666/93, 

caberá ao Setor de Compras adotar as seguintes medidas: 

 

I- Autuar o processo em pasta digital, incluindo os documentos. 

 
a) Os arquivos/documentos deverão ser nomeados e dispostos em 

ordem, considerando a cronologia dos atos praticados; 

 
II- Providenciar, no mínimo, três orçamentos, de fornecedores distintos e 

aptos a fornecer os bens e/ou produtos e/ou serviços podendo utilizar, para maior 

agilidade, pesquisas em sistemas de compras do Governo e comunicação via e-mail 

oficial pela conta compras@camaraitapoa.sc.gov.br; 

a) a exigência dos três orçamentos será atenuada nos casos de 

exclusividade ou nas hipóteses previstas no art. 25 da Lei 8.666/93, sempre devendo 

ser justificada pelo Setor de Compras formalmente no processo; 

b) os orçamentos devem conter, no mínimo, a quantidade de itens, as 

especificações do objeto, o preço unitário e total, a validade da proposta, o prazo de 

entrega, a razão social e o número do CNPJ da empresa fornecedora. 

 
III- De posse dos orçamentos e apurado o melhor preço, solicitar ao Setor 

Contábil Financeiro parecer sobre a disponibilidade orçamentária e adequação da 

despesa com a LOA; 

IV- Havendo disponibilidade orçamentária e adequação da despesa com a 

LOA, solicitar do potencial fornecedor, documentos que comprovem sua habilitação 

para contratar com a Administração Pública, como estabelece o art. 27, inciso IV c/c 

art. 29, da Lei 8.666/93. Quais sejam: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 

Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 



 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da 

Llei; 
 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa. 

Art. 9º. Finalizada as etapas previstas no artigo anterior, o Setor de 

Compras solicitará emissão de parecer do Setor Jurídico e da Controladoria Interna,  

os quais deverão ser emitidos em até 2 (dois) dias úteis contados do recebimento do 

e-mail com a comunicação da Ordem de Compra pela conta oficial 

compras@camaraitapoa.sc.gov.br . 

Parágrafo Primeiro. Esgotado o prazo para manifestação estipulada no 

caput deste artigo, considerar-se-á o silêncio como a manifestação tácita favorável da 

Assessoria Jurídica e da Unidade de Controle Interno, sendo assim o Setor de 

Compras ficará autorizado a dar andamento no processo de compra, de maneira a não 

retardar a rotina do Setor e de resguardar o interesse público no andamento 

administrativo das compras da Casa; 

Parágrafo Segundo. Caso seja identificado, alguma ilegalidade ou 

irregularidade, a tramitação do processo será suspensa até que seja(m) sanado(s)  

o(s) vício(s). 

Parágrafo Terceiro. Em caso de vícios insanáveis, o fato será informado à 

Secretaria-Geral e ao Presidente, que determinará o encerramento e o arquivamento 

do processo. 

Art. 10. Competem ao Setor Contábil Financeiro a emissão da Nota de 

Empenho, a aplicação da assinatura digital da contadora e o envio do documento 

eletrônico para o e-mail assinatura@camaraitapoa.sc.gov.br , para que seja aplicada a 

assinatura digital do Presidente . 

Parágrafo Primeiro . Todos os documentos produzidos pela contabilidade 

da Casa, relacionados com as Ordens de Compras, devidamente assinados, quando 

assim o requerer as normas e leis vigentes, devem ser, imediatamente, enviados ao 

Setor de Compras, preferencialmente no formato digital de maneira a garantir a 

tempestividade na produção documental. 

Parágrafo Segundo . Competem ao responsável pelo Setor Contábil 

Financeiro, o cadastro e a gestão do sistema de informação de contabilidade no 

software de Gestão Pública contratado pela Casa. 
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Art. 11. Cumprida a obrigação por parte do credor, o chefe do setor de 

compras atestará o recebimento dos bens, produtos, prestação do serviço ou 

execução de obra. 

Parágrafo Primeiro . Na ausência do chefe do Setor de Compras, o 

atestamento poderá ser dado por outro servidor expressamente autorizado; 

Parágrafo Segundo . O atestamento poderá ser realizado na própria nota 

fiscal ou em documento em separado; 

Parágrafo Terceiro . O atestamento deverá conter, no mínimo, as seguintes 

informações quando realizado na própria nota fiscal: 

 

a) Data do recebimento; 

b) quantidade recebida, se parcial ou integral; e 
 

c) nome e assinatura do servidor responsável pelo recebimento. 
 

Parágrafo Quarto . No caso de atestar em documento separado, 

acrescentar-se-á às informações listadas no parágrafo anterior, as seguintes: 
 

a) Descrição dos objetos recebidos; e 

b) número da Nota Fiscal. 
 

Parágrafo Quinto . O recebimento dos bens, produtos, prestação do 

serviço ou execução de obra serão informados, exclusiva e necessariamente, por meio 

do preenchimento por formulário eletrônico e por autenticação por e-mail oficial, sendo 

o formulário desenvolvido, disponibilizado e mantido pelo Setor de Informática, e as 

informações da planilha de respostas do formulário ficam acessíveis, em tempo real, 

para consulta pela Presidência, Secretaria-Geral, Unidade de Controle Interno, 

Assessoria Jurídica, Setor de Compras e Setor Contábil Financeiro. 

Art. 12. O Setor de Compras comunicará o adimplemento da obrigação por 

parte do credor ao Setor Contábil Financeiro que emitirá, mediante análise dos 

documentos comprobatórios, a Nota de Liquidação, a Nota de Pagamento e a Ordem 

Bancária encaminhando-os para os servidores responsáveis pelo processamento do 

pagamento, designados por ato formal para a responsabilidade da 1ª e 2ª assinaturas 

eletrônicas junto à instituição bancária. 

Parágrafo Primeiro . O Setor de Informática desenvolverá alerta 

automatizado sobre novos preenchimentos realizados no formulário eletrônico definido 

no Parágrafo Quinto do art. 11, de maneira a garantir eficiência e ciência dos 

servidores envolvidos no processo de liquidação e controle. 

Art. 13. Concluído o pagamento da despesa o Setor de Compras 

comunicará ao Controle Interno que analisará os documentos e emitirá parecer sobre a 



 

execução da despesa. 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Art. 14. Sempre que, por alguma ilegalidade, irregularidade, ausência de 

documentos ou assinaturas, ou qualquer outra formalidade, o processo for devolvido 

para correção deverá ser encaminhado para o setor que o devolveu, respeitando-se, 

dessa forma, o fluxo processual. 

Art. 15. Os procedimentos, inclusive o fluxo processual, estabelecidos nesta 

Instrução Normativa se aplicarão aos processos licitatórios no que couber. 

Art. 16. Nas contratações firmadas mediante processo licitatório ou não,  

das quais gerarem fornecimentos e/ou pagamentos parcelados ou periódicos, após a 

realização de cada pagamento, esta Controladoria deverá ser comunicada para emitir 

parecer quanto à regularidade dos atos, mediante análise dos documentos relativos ao 

pagamento da despesa e a habilitação do credor, tendo em vista que a habilitação do 

contratado deve ser verificada durante toda a vigência do contrato e não apenas no ato 

da contratação. 

Art. 17. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de manter o processo de 

melhoria contínuo. 

Art. 18. Os casos omissos, ou não destacados na presente Instrução 

Normativa, bem como aqueles que venham a conflitar com os dispositivos legais, 

deverão embasar-se na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
Art. 19. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

Câmara Municipal de Itapoá, 02 de dezembro de 2020. 

 

 
                     EZEQUIEL DE ANDRADE                            GECILDO DE MELO AFONSO 
                               Presidente                                              Analista de Controle Interno 
                                   [assinado digitalmente]                                                                 [assinado digitalmente] 
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