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Ementa:
Acompanhamento
de
contratos
administrativos. Orientações aos Gestores e
Fiscais de Contrato.

Na condição de órgão de controle interno responsável estatutariamente por desenvolver ação
preventiva no sentido de contribuir para a garantia da legalidade, da moralidade e da probidade
dos atos da administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte (IFRN), e

CONSIDERANDO as exigências legais acerca dos procedimentos a serem seguidos pelos

gestores e fiscais no tocante aos contratos administrativos no âmbito do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, com fundamento na Lei n°
8.666/1993,

Lei

n°

10.520/2002,

Lei n°

12.309/2010,

Decreto

n°

5.450/2005,

Norma

Operacional/SPOA n° 07/2006, Instrução Normativa MPOG n° 02/2008 e alterações posteriores,
Decreto n° 3.555/2000, bem como no livro Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do
TCU/Tribunal de Contas da União. 4. ed. rev., atual, e ampl.;

CONSIDERANDO que um dos pontos afetos à fiscalização dos contratos abordados nesta Nota
é a exigência do registro e atualização das informações dos contratos no Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais (SIASG), conforme o § 3o do art. 19, da Lei n° 12.309/2010 e
art. 9o da Norma Operacional/SPOA n° 07/2006. Além disso, o Item 7, do anexo II da Decisão
Normativa TCU N° 108/2010, prevê que constará no Relatório de Gestão:
Declaração da área responsável atestando que as informações
referentes

a

contratos

e

convênios

ou

outros

instrumentos

congêneres estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de

Repasse e Termos de Parceria - SICONV, conforme estabelece o
art. 19 da Lei n° 12.309, de 9 de agosto de 2010. {grifo nosso)

RECOMENDA a Auditoria Geral, visando padronizar os procedimentos de fiscalização de
contratos e minimizar as fragilidades encontradas no âmbito do IFRN, que sejam observados as
atribuições a seguir detalhadas:

1. GESTOR DE CONTRATOS

I - Registrar os Contratos para a publicação no SIASG no módulo de SICON -CONTRATO INCLUI/ALTERA CONTRATO, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias após a assinatura; e seu
respectivo empenho: Da Imprensa Nacional e do Contratante.
II - Encaminhar a minuta da Portaria do Fiscal para o Gabinete da Direção Geral, no caso dos

Câmpus, ou o Gabinete da Reitoria, quando se tratar de contrato da Reitoria, com os seguintes

