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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCtSCO

Estado do Esp子rito Santo

GABINETE DO PREFEiTO

DECRE丁O NOO92, DE29 DEABRILDE 2021

Disp6e sob「e os procedimentos pa「a 「ecebimento de

materiais e serv19OS nO ambito da Administ「a9aO

Di「eta e da out「as p「OVidencias・

O P「efeito do Municipio de Ba「ra de Sao F「ancisco, Estado do Espi「ito Santo’uSando de

SuaS atribui96es legais, e,

CONSiDERANDO que o 「ecebimento de mate「iais e serv-9OS e tarefa que pode t「aze「

reflexos pa「a a Administ「a9aO Municipal’ devendo ser estabelecidos crit全「ios

dife「enciadores de atesta9aO, quando da ent「ega do mate「ial ou serv-9O eXigi「 tais

PrOCedimentos;

CONSIDERANDO o disposto na Lei 8,666/93, de 21 de junho de 1993, nO tOCante a muIta

de mo「a po「 at「aso injustificado, COmO a decor「ente da inexecu9aO tOtai ou pa「cial do

contrato devem ser aplicadas na fo「ma p「evista no inst「umento convocat釦o;

CONSIDERANDO que a aplica9aO de san96es pelo descump「一mentO tOtal ou pa「Ciai das

ob「iga96es po「 parte do licitante ou cont「atado precisa se「 「eguIada com o

estabelecimento de a19adas que garantam o atendimento dos p「一nCIP-OS da

impessoaIidade e da mo「a=dade administ「ativa; e

CONSiDERANDO a inst「u9aO No「mativa SCL OO3, de 31 de ma「9O de 2014・

DECRETA二

Art. 1O O 「ecebimento e aceita9aO de bens de consumo ou pe「manentes adqui「idos peio

Pode「 Executivo se「a p「ocessado observado o seguinte:

I - lndependentemente dos vaIo「es da opera9aO e de sua o「lgem 「equisitante’Se「a

realizado exc/usivamente pela Supe「intendencia de Almoxarifado’devendo se「 lavrado

Termo de Recebimento, Sendo que tai ent「ega/「ecebimento deve「a ser acompanhado

pe-o fisca- do contrato, que aPOra Seu Ciente’Submetendo-Se tOdas as Sec「eta「ias ao

COntrOle peIo AImoxa「ifado Cent「al;

= - No ato de 「ecebimento da me「cadoria, COnfe「ida a quantidade e volumes e estando

em conformidade com o documento fiscal que acompanha a me「Cado「ia, deve「a o

「esponsavel peIo AImoxarifado 「eceber a Nota Fiscal em conjunto com o fisca看do cont「ato;

川- Nos p「ocedimento licitat6「ios onde houve「 a aquisi9aO de mercado「ias deve「a consta「

exp「essamente em clausula de ent「ega dos bens que devera se「 COmunicado

previamente a Supe「intendencia de Aimoxa「ifado at「aves do 〇時lefone nO (27)37562164’

na pessoa dos servidores do AImoxarifado com anteced台ncia minima de qua「enta e oito

(48) ho「as da data e hora「io p「ovaveis do 「ecebimento das me「Cadorias adqui「idas

encaminhando as auto「iza96es de fo「necimento devidamente assinadas at「aves do e-maiI

霊慧慧鵠c嵩器書き酵a P「eV-amente COmun看Cada e
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IV _ Os sistemas de info「matica relativos ao cont「oIe de almoxarifado ficarao unicamente

sob a responsab掴dade da Superintend台ncia de Almoxarifado;

V - A Supe「intendencia de Almoxarifado’reSPOnSaVei exclusivo nos p「OCedimentos de

「ecebimento e aceita9aO de materiai e/ou servi9OS deve「a二

a) conferir as me「cado「ias ent「egues para ve「ificar o cump「imento das condi96es e

especifica96es estabeIecidas na p「oposta aceita e no empenho, a quantidade, quaIidade

e a entrega, em temPO habiI;

b) examina「 e anaIisar se o servi9O eSta Sendo executado de aco「do com o constante no

cont「ato, PrOPOndo ao titu看a「 da Secretaria as provid台ncias cabiveis que pe「mitam a

「enova9aO Ou abe血「a de nova licita9aO COm anteCedencia de 30 (t「inta) dias pa「a os

casos de aItera9aO COntratuai e 90 (noventa) dias pa「a os casos de necessidade de

reaiiza「 nova licita9aO, adotando as p「ovid台ncias pa「a fo「ma=za9aO do p「OCeSSO;

c) 「ecusa「 o materiai ou servi9O que naO COr「eSPOnde「 as especifica96es e condi96es da

contrata9aO Ou COm Documento Fiscai nao condizente com a mercado「ia em ent「ega,

estabeIecendo prazo pa「a regu看a「iza9aO PO「 Parte do fomecedo「;

d) 「equisita「 o p「OnunCi叩entO de tecnicos pa「a se subsidiar das informa96es que

pe「mitam a avaIia9aO malS Segu「a da qua=dade, reSist合ncia do materiaI ent「egue e sua

conformidade com as especifica96es e os te「mos ajustados na cont「ata9aO;

e) p「opor ao ordenador de despesa apIica9aO de penalidade ao fo「necedor em caso de

at「aso ou inexecu9aO do contrato; e

f) encaminhar, nO P「aZO de 24 (Vinte e quatro) horas, aO SetO「 de contab冊ade

「esponsavei os dados refe「entes ao documento fiscaI・

g) Confe「ir se o cabe9alho ou t剛o da nota contem os c6digos das natu「ezas das

OPe「a96es refe「entes aos itens da nota fiscaI;

h) conferir se as notas fiscais de produtos contem a descri9aO da natu「eza da ope「a9aO e

O C6digo do c6digo fiscai de ope「a96es e de p「esta9aO;

i) caso oco「ra altera9aO na raZaO SOCial da empresa a mesma deve「a enviar junto a nota

fiscaI uma c6pia do contrato/estatuto social ou da ce巾dao da junta comercial;

j) caso ocor「a aIte「a9aO na 「aZaO SOCiai da emp「esa onde suas notas ainda nao estive「em

atua=zadas, a meSma deve「a ca「imba「 a nota fiscaI com a nova razao socia口ndicando a

data da aItera9aO e enVia「 junto a nota fiscai uma c6pia do cont「ato/estatuto social ou

ce由dao da Junta ComerciaI, nOS CaSOS em que O Sistema ainda nao esteja atuaiizado;

i) nao pode「a se「 aceita, Se manual, nOta fiscal com caligrafias dife「entes’「aSuraS Ou COm

CO「eS Ou tipos dife「entes de canetas;

m) nao sera aceita, Se manual, nOta fiscal com caIig「afias diferentes, 「aSuraS, emendas ou

com co「es ou tipos diferentes de canetas’bem como anota96es avuIsas em notas fiscais

p「eenchidas a maqu-na, PO「 Sistema de p「OCeSSamentO de dados ou equIPamentO

emisso「 de cupom fiscaI, devendo os seus dize「es e indica96es esta「 bem legiveis;

n) dados de impostos serao somente pa「a efeito info「mativo, OS meSmOS naO deverao se「

deduzidos do vaIor total da nota fiscal du「ante o preenchimento do sistema;

o) o ndme「o do empenho devera consta「 no co「po da nota fiscal, anOtado peio emisso「 da

nota fiscal, quando isto nao oco「rer, Se「a ut掴zado um ca「imbo no verso da mesma,

info「mando o ndme「o do empenho Juntamente COm a aSSinatu「a do responsaveI peIo

Almoxarifado;

p) o CalcuIo de cada item com sua quantidad9 e VaIo「 unita「io deve「a coincidi「 com oC物vaIo「 totai do item mencionado na nota fis

ン/
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q) a somat6「ia dos valores totais de cada item deve「a coincidir com o valo「 total da nota

fiscaI;

r) a descri9aO da nota fiscal devera se「 detaIhada・ Nao poderao se「 aceitas notas onde a

desc「i9aO Seja gene「ica como, PO「 eXemPIo, “COnforme desc「itivo da 「equiSi?aO/empenho;

s) quando o fo「necedo「 for uma entidade fiiant「6pica o mesmo deve「a envia「 uma c6pia

do estatuto social;

t) nao serao aceitas cartas de co「re9aO Para COrrigi「 vaiores, data de emissao, data de

saida, quantidade de p「odutos e dados cadast「ais que implique mudan9a do destinata「io/

remetente;

u) para as notas fiscais “modeio l e lA’’, devera se「 observada a data =mite para emissao,

conforme legisIa9aO Pe面nente, a Partir da Auto「iza9aO de Impressao de Documentos

Fiscais - AIDF, devendo ser devoIvidas as que 」a Se enCOntrarem VenCidas, eXCetO aS

emitidas pelas Cooperativas e ConseIho NacionaI de Abastecimento - CONAB’Salvo

aIte「a9aO em iegisia9aO Pertinente.

v) Mante「 atua看izado o cadastro e cont「Oie de materiais em estoque, enViando

mensalmente 「elat6「io ao Gabinete do Prefeito e ao Seto「 de ContabiIidade

§ 1O No ato da liquida9aO aS Notas Fiscais deve「ao estar acompanhadas de Ce巾dao

Negativa do INSS - instituto Nacional de Segu「idade Social’Ce珊cado de Regularidade

do FG丁S - CRF e T「ibutos Municipais;

§ 2O O pagamento das mercado「ias adquiridas peIo Municipio somente pode「ao ser pagas

ao fo「necedo「 se houve「 o recebimento das mesmas peIa Superintend台ncla de

Almoxa「ifado;

§ 3O C6pia deste Dec「eto deve「a, Ob「igatoriamente, Se「 incIuido e faze「 parte de todos os

PrOCedimentos　=citat6rios de aquisi9aO de me「cado「ias devendo o inte「essado em

Pa面cipa「 decla「a「 seu conhecimento do mesmo"

§ 4O Devera a Superintend合ncia de AImoxa「ifado, Seguindo orienta96es tecnicas do Setor

Contabil, PrOduzi「 「elat6rios mensais e anuais informando ent「ada (COm ndme「o de

PrOCedimento Iicitat6「io), Saida (COm destino), mate「iais com data de vencimento pr6xima

(materiais e data de vencimento) e estoque fisico existente"

Art. 2O Somente pode「ao te「 acesso ao AImoxa「ifado da Prefeitura do Municipio de Ba「ra

de Sao Francisco os servidores vinculados a Supe「intend台ncia de Almoxa「ifado, O Chefe

da Unidade de ControIe inte「no, O P「efeito do Municfpio e a Sec「etaria de Cont「oIe de

Gastos, Pat「im6nio e T「anspa「encia com vistas a documenta96es 「eIativas aos bens

recebidos e aceitos, Para inspe96es destinadas a:

I -　Ve「ifica「 a confo「midade dos itens de mate「iai aceitos com as especifica96es

COnStanteS dos atos convocat6rios ou dos documentos de comp「a e te「mos de ga「antia

de bens e equipamentos; e

= - aVe「lguar aS COndi96es de guarda dos mate「iais em estoque, Para aVa=a9aO das

COndi96es de armazenagem que pode「ao acelera「 o pe「ecime=tO Ou a Pe「da de quaiidade

dos itens estocados,

Art. 3O Quaique「 situa9aO dife「ente daqueIa cont「atada enseja「a o nao recebimento do

mate「ial, na SuSPenSaO do pagamento ou redu9aO P「OPOrCionaI do vaIo「 da fatu「a, SOb

Pena de apu「a9aO de responsab冊dade.

Parag「afo dnico. Quando ocorrer os casos citados no caput deste a巾go o servid

atestante deve「a comunica「 imediatamente a Sec「etaria requisitante, Para que_ Seja縁
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adotadas as p「ovidencias junto a cont「atada pa「a a entrega das quantidades faltantes’

bem como pa「a ap=caeao das medidas cabiveis.

Art. 4O Nos casos de recebimento de mate「iaI de ent「ega pa「CeIada p「evista em contrato,

o documento fiscal deve contemplar a exata quantidade prevista pa「a a etapa,

Observando-Se O artigo ante「io「・

Art. 5O Em ocorrendo at「aso injustificado na execu9aO de cont「atos ou po「 inexecu9aO

tota看ou pa「cial do objeto cont「atado, a aPIica9aO de multas e de competencja da

Secreta「ia Municipai 「equisitante mediante 「egula「 PrOCeSSO administrativo.

Parag「afo血ico. Dos atos de apIica9aO de muItas cabera 「ecu「SO, POr Parte dos

contratados, a autO「idade que dete「minou sua aplica9aO.

Art. 60 Se fica「 comp「ovado que houve p「esta9aO COnt「atuaI de acordo com a auto「iza9aO

de fo「necimento ou ordem de execu9aO, O 「eSPOnSaVeI peIo aImoxa「ifado deve「a

encaminhar a documenta9aO aO P「otocoIo GeraI da P「efeitu「a, de onde os mesmos

segui「ao pa「a o Gabinete do Prefeito Municipal que dete「minara as provid合ncias legais

Pa「a PagamentO.

Art. 7O Fica delegada competencia ao Sec「eta「io de Controle de Gastos, Pat「im6nio e

丁ranspa「合ncia pa「a estabeIece「 procedimentos e ap「OVa「 te「mOS Ci「cunstanciados e

ca「imbos destinados a impIementa9aO das atividades previstas neste Decreto.

Art. 80 Deverao ser exp「essamente cientificados o Chefe do Setor de Licita96es (CPL e

P「egoei「o); Seto「 de Comp「as; tOdos os Secreta「ios Municipais e o「denadores de

despesas e l七SOu「aria pa「a o cumprime=tO integ「aI deste Decreto言ncon初oenti・

Art. 9O ‾fodos os equipamentos e bens pe「manentes passiveis de cadast「O e 「egist「o =O

pat「im6nio do Mu=icipio deve「ao’Ob「igatoriamente e sob a 「esponsabiIidade pessoaI do

servido「 p心biico e do Chefe da Pasta’ nO atO de ent「ada no ativo do Municipio

(recebimento da me「cadoria), Ser PreViamente regist「ado no Setor de Pat「im6nio da

Prefeitu「a,

Art. 10, Fica o Seto「 de AImoxarifado vincuIado e subo「dinado excIusivamente ao

Gabinete do P「efeito.

Art. 11, Com a homoIoga9aO do resultado dos p「OCedimentos licitat6「ios, adjudica9aO do

resultado ao 「espectivo vencedo「(es) e assinatu「a do contrato administ「ativo, enCe「「am-Se

as compet台ncias do Seto「 de Comp「as, Comissao Permanente ou Provis6「ia de Licita9aO

e P「egoei「o Oficial・

Pa「agrafo dnico. As auto「iza96es de fo「necimento de bens e/ou mate「iais (AF) e

auto「iza9aO de empenho (AE) deve「ao se「 expedidas excIusivamente, COm aS CauteIas de

iei, Pelo Presidente da Comissao Permanente ou Provis6「ia de Licita9aO"

Art. 12. A 「esponsab掴dade pe看o e=Caminhamento de pedido de o「9amentOS naS

Sec「etarias e de competencia e responsab帥dade dnica

ent「ega「 e pega「 「ecibo da empresa =a C6pia do pedido砺
/

Creta「io, que devera assina「,
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I - Se「ao exigidos no minimo O5(Cinco) or9amentOS, eXCetO Pa「a CaSOS justificados

quando nao haja poss剛dade de se encontrar 5(Cinco) empresas fomecedoras pa「a a

aquisi9aO PIeiteada;

li - Soiicitar que as empresas fome9am OS Or9amentOS em enVeIopes iac「ados dirigidos

ao p「esidente da Comissao Permanente de Licita9aO da Prefeitu「a Municipal, devendo os

enve-opes se「em abertos com a presente do Presidente da CPL’do Sec「etario Municipal

de Administra9aO e Recursos Humanos, da Secretaria de ControIe de Gastos, Pat「im6nio

e T「ansparencia e Patrim6nio e Sec「et釦a Municipai de Meio Ambiente;

用一Que seja dada pubIicidade previa, at「aV全S do site oficial da Prefeitura em Iink pr6p「io’

do p「ocesso de aquisi9aO de qualSque「 materiais’bem como do 「esuitado final do

PrOCeSSO de aquiSI9aO.

A巾13 Este Decreto entra em v-gO「 na data de sua publica9aO reVOgando-Se aS

disposi96es em cont「ario.

Gabinete do Prefeito Municipa- de Barra de Sao Francisco’Estado do Espi「ito santo’aOS

30 deabrii de2021.

ENIVA 田曲る孟s
ITO MUNiCIR

JOS


