
DECRETO MUNICIPAL N.º 134 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010. 
 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SOP N.º 001/2010 QUE DISPÕE SOBRE OS 
PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO 
ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT. 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA 
OLIMPIA-MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, PARA DAR 
CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E ART. 59 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: 

 

DECRETA: 

Art. 1 º Ficam aprovados os termos da Instrução Normativa SOP N.º 001/2010, do 
Sistema de Obras e Projetos, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que 
dispõe sobre os procedimentos para Contratação, Execução, Fiscalização, Controle e Recebimento de Obras 
e Serviços de Engenharia no âmbito do poder executivo do Município de Nova Olímpia-MT, fazendo parte 
integrante deste Decreto. 

Art. 2º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 

 

Nova Olímpia-MT, 12 de Novembro de 2010. 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e publicado nesta Secretaria, na data supra. 

 

MANOEL DA COSTA CAMPOS 

Secretário Municipal de Finanças 



INSTRUÇÃO NORMATIVA SOP N.º 001/2010 
 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA 
CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E RECEBIMENTO DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ÂMBITO DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA 
OLIMPIA-MT. 

 

VERSÃO: 01 
DATA DE APROVAÇÃO: 12/11/2010 
ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO MUNICIPAL N.º 134/2010 
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º Disciplinar e normatizar os procedimentos operacionais no controle de projeto e obras 

públicas. 
Art. 2º Definir os principais passos para a abertura de processo licitatório de obras públicas e 

elaboração de Projetos Básico e Executivo. 
Art. 3º Acompanhar os procedimentos na execução de obras públicas, em especial a fiscalização e 

recebimento. 
Art. 4º Atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado através do Sistema de Auditoria 

Informatizada de Contas Públicas – APLIC e Resolução Normativa N.º 06/2008 do Geo Obras. 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Seção I 

Das Obras Públicas 
 

Art. 5º 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 N.º 4.320/1964 e Lei 
Complementar Federal N.º 101/2000. 

Art. 6º O processo de contratação de obras públicas deverá obedecer às exigências dispostas na 
Lei Federal N.º 8.666/1993 e suas alterações. 

Art. 7º Para a abertura do processo licitatório de obras públicas deverá ser instruído com a seguinte 
documentação prevista na lei 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 cronograma físico-financeiro da obra; 
IV. Especificações técnicas e memorial descritivo da obra; 
V. Relatório de impacto ambiental e licenças ambientais, quando for o caso; 
VI. Certidão atualizada do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis, quando for o caso. 

 
Seção II 

Do Projeto Básico 
 

Art. 8º O projeto básico deverá apresentar o estudo de viabilidade, estudos geotécnicos e 
ambientais, plantas e especificações técnicas, orçamento detalhado do custo global da obra, quando for o 
caso. 

Art. 9º O projeto básico deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do (s) 
responsável (is) pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal N.º 6.496/1977. 

Art. 10. O projeto básico deverá ser aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no 
inciso I, § 2º, artigo 7º da Lei Federal N.º 8.666/1993. 

Art. 11. Deverá ser considerado no projeto básico principalmente os seguintes requisitos, conforme 
dispõe o artigo 12, da Lei Federal N.º 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. 12. 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. 13. Qualquer alteração efetuada no projeto executivo em relação ao projeto básico deverá estar 
tecnicamente justificada e aprovada pela autoridade competente. 

Art. 14. O projeto executivo deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do (s) 
responsável (is) pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º, da Lei federal N.º 6.496/1977. 

Art. 15. O projeto executivo deverá ser elaborado contendo todos os elementos necessários à 
completa execução da obra, conforme disposto no inciso X, art. 6º da Lei Federal N.º 8.666/1993. 

 
Seção IV 

Da Execução da Obra 
 

Art. 16. A execução da obra/contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 
da Comissão Fiscalizadora de Execução de Contratos, devidamente nomeada pelo Prefeito Municipal. 

Art. 17. A execução da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do (s) 
responsável (is) pela sua execução, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal N.º 6.496/1977. 

Art. 18. Para início da obra deverá o contratado apresentar a matrícula do Cadastro Específico do 
INSS - CEI da obra. 

Art. 19. A obra deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
no contrato, conforme dispõe o artigo 66 da Lei Federal N.º 8.666/1993. 



Art. 20. Os materiais aplicados e os serviços executados na obra deverão ser inspecionados pela 
fiscalização, com objetivo do atendimento às especificações, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 
da Lei Federal N.º 8.666/1993. 

Art. 21. Toda obra deverá ter planilha de diário da obra para a fiscalização, acompanhamento da 
execução e realização das anotações pertinentes a fiscalização e/ou qualquer outro fato superveniente que 
vier a ocorrer. 

Art. 22. O contratado deverá manter engenheiro civil residente, para acompanhar a execução da 
obra. 
 

Seção V 
Das Medições e Pagamentos 

 
Art. 23. 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. 24. Para o pagamento das medições da obra, deverá ser exigida pela tesouraria a 

comprovação do recolhimento do INSS e FGTS dos funcionários da obra e cópia da GFIP. 
Art. 25. 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 Federal N.º 6.496/1977. 
Art. 26. As medições acumuladas deverão ser compatíveis com o Projeto Básico e a planilha do 

cronograma físico-financeiro da obra. 
Art. 27. As medições deverão ser solicitadas pela contratada, de acordo com o previsto no contrato. 
Art. 28. Em  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. 29. 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, conforme dispõe 
o § 1º, art. 67, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

Art. 30. O  representante  da  administração,  responsável  pela  fiscalização  da  obra,  deverá 
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 § 2º, art. 67, 
da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

Art. 31. A  Secretaria  Municipal de Obras e Serviços Urbanos através  da  Unidade de Engenharia 
deverá manter arquivo com a documentação da execução do contrato e os previstos no artigo 7º desta 
Instrução Normativa. 

 
Seção VI 

Do Recebimento Provisório e Definitivo da Obra 
 

Art. 32. O  recebimento  provisório  da  obra  deverá  ser  feito  pelo  responsável  por  seu 
acompanhamento  e  fiscalização,  mediante  Termo  de  Recebimento  Provisório  (Anexo I), assinado  pelas  
partes  em  até  15  (quinze)  dias  da  comunicação  escrita  do  contratado, conforme alínea “a”, inciso I, art. 
73, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

Art. 33. O  recebimento  definitivo,  por  servidor  ou  comissão  designada  pela  autoridade 
competente, mediante Termo de Recebimento Definitivo  (Anexo II), 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 Federal N.º 8.666/1993. 

Art. 34. O prazo máximo de assinatura entre o Termo de Recebimento Provisório (Anexo I) e o 
Termo de Recebimento Definitivo (Anexo II) deverá ser em até 90 (noventa) dias. 

Art. 35. Todas  as  medições,  Termo  de  Recebimento  Provisório  (Anexo I)  e  Termo  de 
Recebimento  Definitivo  (Anexo  II)  das  obras,  deverão  ser  arquivados  na Unidade de Engenharia, bem  
como  os  respectivos  contratos  e  aditivos,  inclusive  de  seus  arquivos digitais que deverão ser 
encaminhados para inserção no sistema Geo Obras.  
 

Seção VII 
Do Acompanhamento do Contrato 

 
Art. 36. 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.   

Art. 37. Quanto  aos  aditivos  de  prazos  a  autoridade  competente  deverá  analisar 
rigorosamente  as  justificativas  apresentadas  pelo  contratado,  por  superveniência  de  fato excepcional ou 
imprevisível.  

Art. 38. A solicitação de aditivo de contrato deverá ser encaminhada com antecedência mínima  de  
15  (quinze)  dias  do  seu  vencimento  a  Secretaria  de  Administração  para encaminhamento as unidades 
competentes. 

Art. 39. As especificações técnicas para execução da obra, constantes do processo licitatório, 
deverá ser as mesmas estabelecidas no Projeto Básico e ou no Projeto Executivo.  
 

Seção VIII 
Das Informações no APLIC e Geo Obras 

 
Art. 40. As  informações das obras em andamento deverão ser alimentadas pela Unidade de 

Engenharia no Sistema Geo Obras.  
Art. 41. A Unidade de Engenharia deverá  solicitar da unidades responsáveis os Projetos, as  

Planilhas  de Orçamento  Detalhado  da Obra,  Planilha  de  Cronograma  Físico-Financeiro  da  Obra, Termo 
de Contrato, Ordens  de  Serviço,  Planilhas  de  Medições  de  Obras,  Termo  de Recebimento  Provisório  e  
Termo  de Recebimento Definitivo  e  outros  documentos  que  se fizerem  necessários  em meio  eletrônico  
periodicamente,  ou  seja,  a  cada  emissão  desses documentos para serem inseridas no Geo Obras.  

Art. 42. A Unidade de Licitações deverá  encaminhar  o  edital  de  licitação  de  obras  após  a  
publicação,  no  prazo máximo de 02 (dois) dias à Unidade de Engenharia.  

Art. 43. A Unidade de Licitações deverá encaminhar os contratos e aditivos das obras após  a  
publicação  no  prazo  máximo  de  02  (dois)  dias,  a  Unidade de Engenharia. 

Art. 44. O responsável pela Unidade de Engenharia deverá alimentar o sistema Geo Obras do TCE 
até o último dia do mês de referência das obras em andamento, conforme previsto na Instrução Normativa do 
Tribunal de Contas do Estado N.º 06/2008.  

Art. 45. Todo  empenho  de  obras/instalações,  deverá  ser  efetuado  um  cadastro  prévio  no 
Sistema  Aplic,  informações  essas  que  deverão  ser  disponibilizadas  pela Unidade de Engenharia.  
 

 



Seção IX 
Das Informações a Contabilidade e Patrimônio 

 
Art. 46. As  informações de conclusão de obras deverão ser encaminhadas obrigatoriamente pela  

Secretaria  de Obras e Serviços Urbanos, através da Unidade de Engenharia à Contabilidade,  para  proceder 
os registros contábeis de incorporação das obras na Contabilidade com cópia ao Patrimônio.  

Art. 47. Quando se  tratar de obras que não são  incorporáveis a Contabilidade não  fará os 
registros de incorporação.  

Art. 48. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, através da Unidade de Engenharia deverá 
encaminhar  ao Patrimônio para  fins registro e tombamento das obras concluídas a Certidão de Construção e 
Carta de Habite-se, acompanhada da Certidão Negativa de Débitos do INSS - CND da obra.  

Art. 49. A Licença  de Construção e o Habite-se será somente para os casos construção de prédios 
(paço administrativo, posto de saúde, hospital, escola, creches, etc.). 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 50. Toda a obra pública deverá  ter placa de  identificação, com pelos menos os seguintes 

indicativos:  programa,  ação,  contratada,  valor,  prazo,  valor  de  convênio  e  valor  de contrapartida, 
quando for o caso, número de famílias beneficiadas e a população da cidade. 

Art. 51. Quando a construção/execução  de  obra  pública  tiver  a  mão  de  obra  terceirizada 
deverá ter matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI da obra. 

Art. 52. Toda a construção de obra pública deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
da elaboração do projeto, execução da obra e fiscalização da obra.  

Art. 53. Toda a construção de obra pública deverá ter cadastro no sistema Geo Obras do TCE. 
Art. 54. Toda  a  construção  de  obra  pública  deverá  ser  informada  no  Sistema  de  Auditoria  

Informatizada de Contas Públicas – APLIC do TCE. 
Art. 55. Para  o  recebimento  de  obra  pública  deverá  ser  exigidos  o  Termo  de  Recebimento 

Provisório (Anexo I) e Termo de Recebimento Definitivo (Anexo II) 
Art. 56. Para o pagamento da última parcela de obra pública deverá ser exigido do contratado a  

Certidão Negativa de Débito do INSS – CND da obra, baixa da CEI e cópia da GFIP. 
Art. 57. Quando  da  conclusão  de  obra  pública  deverá  ser  informado a Unidade de 

Contabilidade  e Unidade de Patrimônio para procederem, os registros de incorporação e tombamento da 
obra, quando for o caso.  

Art. 58. Compõem esta Instrução Normativa: 
I. Modelo de Termo de Recebimento Provisório - Anexo I; 
II. Modelo de Termo de Recebimento Definitivo - Anexo II; 
III. Check-List Obras Públicas e Serviços de Engenharia - Anexo III. 
Art. 59. O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 

de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as normas 
instituídas. 

Art. 60. Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes. 

Art. 61. Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e 



Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver aprovação de novas instruções 
normativas, ou alterações nas mesmas. 

Art. 62. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de checagem 
(visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas 
unidades da estrutura organizacional. 

Art. 63. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

Nova Olímpia-MT, 12 de Novembro de 2010. 
 

 
 
 
 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

RAQUEL SOARES DE LIMA SOUZA 
Coordenadora Geral de Controle Interno  



INSTRUÇÃO NORMATIVA SOP N.º 001/2010 
ANEXO I 

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS 
 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO N.º ____/______ 
 

Data: ___/___/_____ 

Instrumento Contratual N.º ______/________ Tipo de Execução (Direta-Indireta): __________________ 

Executor: _______________________________________________________________________________ 

Endereço da Obra: _______________________________________________________________________ 

Natureza da Obra (construção, reforma, ampliação)____________________________________________  

Detalhe Natureza (Escola, Posto de Saúde Etc.) _______________________________________________ 

Dimensão: _______________ Prazo de Execução: _________________ Valor: _____________________ 

 Data de Início: ___/____/_______  Data de Término: ___/____/_____ 

 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Considerando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas 
contratuais, os serviços ficam provisoriamente recebido, no aguardo do prazo legal de 90 (noventa) dias, para 
o efetivo recebimento definitivo dos serviços conforme artigo 73 da Lei N.º 8.666/1993. 

 

Nova Olímpia-MT, _____ de ______________ de ___________ 

 
 
______________________________    _______________________________ 
          Responsável Técnico                      Prefeito Municipal 
                       CREA: 
 
 
 
________________________  ______________________  _____________________________ 
  Representante do Executivo            Executor da Obra   Coordenador (a) do Controle Interno 



INSTRUÇÃO NORMATIVA SOP N.º 001/2010 
ANEXO II 

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO N.º ____/______ 
 

Data: ___/___/_____ 

Instrumento Contratual N.º ______/________ Tipo de Execução (Direta-Indireta): __________________ 

Executor: _______________________________________________________________________________ 

Endereço da Obra: _______________________________________________________________________ 

Natureza da Obra (construção, reforma, ampliação)____________________________________________  

Detalhe Natureza (Escola, Posto de Saúde Etc.) _______________________________________________ 

Dimensão: _______________ Prazo de Execução: _________________ Valor: _____________________ 

 Data de Início: ___/____/_______  Data de Término: ___/____/_____ 

 

RECEBIMENTO DEFINITIVO: Considerando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas 
contratuais, e verificando que o objeto se encontra em perfeitas condições, a fiscalização aceita a 
obra/serviços em caráter definitivo. As partes interessadas, por seus representantes abaixo assinado, firmam 
o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, para que se produza os devidos efeitos legais. 

 

Nova Olímpia-MT, _____ de ______________ de ___________ 

 
 
______________________________    _______________________________ 
          Responsável Técnico                      Prefeito Municipal 
                       CREA: 
 
 
________________________  ______________________  _____________________________ 
  Representante do Executivo            Executor da Obra   Coordenador (a) do Controle Interno 



INSTRUÇÃO NORMATIVA SOP N.º 001/2010 
ANEXO III 

CHECK-LIST OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
(de acordo com a Lei 8.666/1993) 

Obra: ________________________________________________________________________________ 

Processo Licitatório/Modalidade:_____________________ Edital N.º ___________________________ 

Contratada:____________________________________________________________________________ 

Termo de Contrato N.º _________________________ Data: ___/___/____ Valor: __________________ 

ITEM DESCRIÇÃO SIM NÃO NA 
 FASE DO PROJETO    

 Existem ART´s do projeto básico (art. 1º da Lei Federal n° 6496/77 e arts. 13 e 
17 da Lei Federal n° 5194/73) 

   

 Existe projeto básico (art. 6º, IX, da Lei Federal n° 8666/93)    
 Existe orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários (art. 7º, §1º, II, da Lei Federal n° 8666/93) 
   

 Existe cronograma físico-financeiro da obra (arts. 7º, § 2º, III, 40, XIV, “b” e art. 
55, IV, da Lei Federal n° 8666/93 e art. 63 da Lei Federal n° 4320/64)  

   

 Existe manifestação do Órgão Ambiental    
 Existe viabilidade das concessionárias de água, esgoto e energia    
 EXISTÊNCIA DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS    
 Existe termo do convênio e plano de trabalho com a devida autorização  

legislativa (art. 116, §1º, da Lei Federal n° 8666/93) 
   

 Existem prestações de contas parciais e final (art. 116 da Lei Federal n° 
8666/93 

   

 FASE DE LICITAÇÃO    
 Possui previsão no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de 

Orçamento Anual (art. 7º da Lei Federal n° 8666/93) 
   

 Possui Comissão Permanente de Licitação    
 FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO    
 Existem projetos executivos com suas ART´s, devidamente aprovados pela 

autoridade competente (art. 7º da Lei Federal n° 8666/93) 
   

 Existe designação do fiscal da obra, habilitado e credenciado junto ao CREA 
(arts. 58 e 67 da Lei Federal n° 8666/93 e DN CONFEA n° 34/90) 

   

 Existe contrato ou outro instrumento hábil (arts. 60 e 62 da Lei Federal n° 
8666/93) 

   

 Existe ART´s de execução da obra (art. 1º da Lei Federal n° 6496/77)        
 Existe documento de prestação da garantia  contratual oferecida para 

assegurar a plena execução do contrato (art. 56 da Lei Federal n° 8666/93) 
   

 Existe ordem de início da obra (art. 55 da Lei Federal n° 8666/93)    



 Existem notas de empenhos (art. 61 da Lei Federal n° 4320/64)    
 Existem laudos de medição da obra realizados pela fiscalização conforme o 

contrato (art. 67 da Lei Federal n°8666/93) 
   

 Existem notas fiscais e documentos comprobatórios das liquidações (art. 63 da 
Lei Federal n° 4320/64)  

   

 Existem ordens de pagamentos (art. 64 da Lei Federal n° 4320/64)    
 Existem registros próprios da obra contendo as anotações assinadas pela 

fiscalização e pelo representante do contratado, registrando todas as 
ocorrências relacionadas à execução da obra e determinações quanto à 
regularização das faltas ou defeitos observados (art. 67 da Lei Federal n° 
8666/93) 

   

 Existem sanções aplicadas ao contratado (multas) (arts. 86, 87 e 88 da Lei 
Federal n° 8666/93) 

   

 Existem comprovantes que o contratado se mantém em situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais (arts. 29, 71 e 55, XIII, da Lei Federal n° 
8666/93)  

   

 Em caso de reformas, existe relatório fotográfico em que se verifique a 
situação pré-existente 

   

 A Prefeitura está remetendo dentro do prazo ao TCE-MT as informações 
referentes a processos licitatórios homologados e a obras e serviços de 
engenharia em execução, conforme o Sistema de Auditoria Pública de Contas 
- APLIC, e Geo Obras. 

   

 OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÕES DO PROJETO OU DO CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 

   

 Existem alterações do projeto devidamente documentadas e autorizadas pela 
autoridade competente (art. 65 da Lei Federal n° 8666/93)  

   

 Existem aditivos contratuais de supressão e/ou acréscimo do objeto contratual 
devidamente justificados (arts. 60 e 65 da Lei Federal n° 8666/93)  

   

 Existem aditivos contratuais de prorrogação de prazos, devidamente 
justificados e autorizados pela autoridade competente (arts. 57, §§ 1º e 2º, e 
art. 60 da Lei Federal n° 8666/93) 

   

 Existe ordem de paralisação do contrato com a devida justificativa (arts. 8º e 
57, §1º, da Lei Federal n° 8666/93) 

   

 RECEBIMENTO DA OBRA OU RESCISÃO DO CONTRATO    
 Existem termos de recebimento provisório e definitivo da obra devidamente 

circunstanciados e assinados pelas partes ou termo de rescisão do contrato 
devidamente justificado (arts. 73 e 79 da Lei Federal n° 8666/93 e NBR5675 
da ABNT) 

   

 Existe documento de liberação ou restituição da garantia contratual atualizada 
monetariamente (art. 56, §4º, da Lei Federal n° 8666/93) 

   

 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS    
 Relação de eventuais processos judiciais e administrativos junto aos órgãos 

ambientais, agências reguladoras e outros (arts. 70 e 74 da CF) 
   

 


