
 

 

 

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 

CONTRATOS 

1. Quais os contratos que existem na EMPREL? 

 

 



 

 

 

 

2. Quem fiscaliza e como é feita a fiscalização de um contrato?  

Um ponto importante a ressaltar, sobre a fiscalização da execução 
contratual, é a necessidade do estabelecimento de rotinas/controles, a fim 
de evitar o pagamento de serviços e ou despesa, não executadas dentro do 
período da vigência do instrumento contratual. 

Cabe ao servidor, indicado pela área demandante, a responsabilidade direta 
pela    fiscalização e acompanhamento da execução do objeto contratado, 
conforme práticas abaixo seguir:  

a) É imprescindível a anotação, em registro próprio, de todas as ocorrências 
relacionadas à sua execução;  

b) Se faz necessário esclarecer as dúvidas do preposto /representante da 
Contratada, que estiver sob a sua alçada, encaminhando às áreas 
competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 

c) Verificar a execução do objeto contratado de acordo com as 
especificações dispostas Termo de Referência, e o acompanhar à sua 
medição. Em caso de dúvidas, deve buscar, obrigatoriamente, auxílio para 
que faça corretamente a atestação/medição; 

d) Deve notificar qualquer ocorrência que estejam em desconformidade com 
as cláusulas contratuais; 

e) Verificar, sistematicamente, o cumprimento das obrigações contratadas: 

f)Encaminhar as notas fiscais atestadas para empenhar. 

 

3. Como aderir a uma Ata de Registro de Preços que gera contrato?  

Para aderir a um a Ata de Registro de Preços a área demandante 
deverá apresentar: 

a) Uma justificativa, demonstrando a real necessidade à contratação;         

b) As especificações dos itens a serem adquiridos ou do serviço a ser 
contratado; 

c) Pesquisa mercadológica, através de três propostas referentes ao 
objeto a ser adquirido e de Atas vigentes no Município; 

d) Indicação da Ata de Registro de Preços a ser aderida, através de uma 
cópia, evidenciando as vantagens à Adesão; 

e) Autorização à Adesão, junto à autoridade competente; 



 

 

 

 

Para formalização do Processo de Adesão deverá ser seguidos as 
etapas abaixo: 

a) Solicitar a autorização à Adesão, através de Ofício, à Entidade 
detentora da Ata,devendo informar : 

• n° da Ata de Registro de Preços ; 

• n° (s) do (s) lote(s)/item(s); 

• quantidade pretendida a ser contratada,devendo ser observado o 
total registrado e  a especificação do objeto a ser contratado;  

b) Solicitação de anuência à Adesão, através de ofício,ao signatário da 
Ata de Registro de Preços( Empresa Registrada/Fornecedor) ; 

c) A concordância da fornecedor, pois é indispensável o seu de acordo. 

 

 

 

  

 


