
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU 

Procuradoria-Geral do Município 
Secretaria Municipal de Controle Interno 

Instrução Normativa Conjunta PGM/SMCI Nº 001/2019 
 

Regulamenta os trâmites a serem adotados pelas 
Secretarias Municipais em Processos Administrativos de 
sanções contratuais e dá outras providências. 

 
 
 

A Procuradoria-Geral do Município, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 
992/2005; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar um procedimento uniformizado para as 
Secretarias em caso de descumprimento contratual; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se manter um sistema de informação acerca das empresas 
que sofreram sanções contratuais para se evitar nova contratação com as mesmas, na forma da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
 
 
Resolve: 
 
 
Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos a serem adotados no âmbito das 
Secretarias Municipais quando houver aplicação de penalidades às empresas em decorrência de 
descumprimentos contratuais. 
 
 
Art. 2º Ocorrendo o descumprimento contratual, deverá a Secretaria Municipal, antes de 
encaminhar o Processo Administrativo à Procuradoria, proceder da seguinte forma: 
 
I – Notificar à empresa quanto ao descumprimento contratual e possibilidade de aplicação das 
penalidades cabíveis, fornecendo prazo de 05 dias úteis para que a mesma apresente sua defesa 
prévia, na forma do artigo 87, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, atendendo aos Princípios da 
Ampla Defesa e do Contraditório; 
 
II – Decorrido o prazo, em caso de não apresentação da Defesa Prévia, ou em caso de 
insuficiência nas razões apresentadas para justificar o descumprimento contratual, não se 
enquadrando como Caso Fortuito ou de Força Maior, poderá a Secretaria proceder à aplicação 
das penalidades previstas no Edital, Termo de Referência e no Instrumento Contratual, 
respeitando-se os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade; 
 
III – Antes da aplicação das penalidades, deverá o Processo Administrativo ser encaminhado à 
Procuradoria-Geral do Município devidamente justificado, para proceder à análise e parecer; 
 
Art. 3º Os Processos Administrativos encaminhados a esta Procuradoria em razão de 
descumprimento contratual que ensejarem a aplicação de penalidades, ao retornarem à Secretaria 
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de Origem deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio, 
para conferência de cálculos, quando ensejarem a aplicação de multas. Após, deverão retornar à 
Secretaria de Origem para que essa proceda à aplicação da multa e à notificação, bem como à 
publicação em Diário Oficial. 
 
 
Art. 4º Após a aplicação da penalidade à empresa e sua publicação em Diário Oficial, deverá ser 
o Processo Administrativo encaminhado à Secretaria Municipal de Controle Interno para 
atualização do Cadastro de Fornecedores em que constarão todas as empresas a que forem 
aplicadas as penalidades administrativas em decorrência de descumprimento contratual, que 
deverá ser consultado através do endereço eletrônico https://www3.comprasnet.gov.br  
Consultas públicas -> Restrição Contratar Administração Pública, sempre que forem realizadas 
novas contratações a fim de se evitar contratar aquelas que tenham sido penalizadas, na forma do 
artigo 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e do artigo 7º da Lei Federal nº 10520/02. 
 
 
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Casimiro de Abreu, 26 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 

Eduardo Pacheco de Castro 
Procurador-Geral do Município 

 
 
 

Mateus Pereira Sardenberg 
Secretário Municipal de Controle Interno 
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