
17962203 08016.019917/2021-53

 

Ministério da Jus�ça e Segurança Pública 
Departamento Penitenciário Nacional 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45, DE 06 DE MAIO DE 2022

 

Estabelece diretrizes para a distribuição das a�vidades de gestão e fiscalização de contratos administra�vos no
âmbito do Departamento Penitenciário Nacional.

 

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL SUBSTITUTO, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo art. 62, inciso I, do Regimento Interno do Departamento Penitenciário
Nacional, aprovado pela Portaria Ministerial nº 199, de 9 de novembro de 2018, Diário Oficial da União -
Seção 1, nº 218, 13 de novembro de 2018;

 

CONSIDERANDO as orientações norma�vas previstas no Art. 5º da Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021;
no art. 67 da Lei nº 8.666, de 12 de junho de 1993; no art. 41 da Instrução Norma�va nº 5, de 26 de maio
de 2017; na jurisprudência o Tribunal de Contas da União- TCU;

CONSIDERANDO a necessidade de adotar boas prá�cas na gestão e na fiscalização de contratos
administra�vos do Órgão, resolve:

 

Art. 1º Estabelecer diretrizes para a distribuição das a�vidades rela�vas à gestão e à fiscalização dos
contratos administra�vos no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional.

 

Art. 2º Para os contratos de maior complexidade, como obras de engenharia e contratações que
envolvam u�lização de mão de obra exclusiva, o fiscal designado não poderá ser fiscal de outros
contratos da mesma natureza.

Parágrafo único. Excepcionalmente, e em caráter temporário, a ser definido pelo Ordenador de despesas,
o servidor poderá acumular até 2 (duas) atuações como fiscal de contratos de maior complexidade,
sendo �tular no primeiro e subs�tuto no segundo.

 

Art. 3º O Ordenador de despesas, quando do ato de solicitação de indicação de gestores e fiscais de
contratos, deverá comprovar, no pedido da referida indicação, que o servidor possui capacitação ou
experiência que dê condições a estes de exercerem a função.
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Art. 4º O Ordenador de despesas deverá avaliar a distribuição da função de gestor de contratos levando
em conta a complexidade do objeto contratado, o quan�ta�vo de contratos por servidor e a sua
capacidade para o desempenho das a�vidades.

 

Art. 5º O controle da distribuição da gestão e fiscalização dos contratos administra�vos deverá ser
realizado pelo Ordenador de despesas, bem como a avaliação periódica da referida distribuição.

 

Art. 6º A Diretoria Execu�va, por meio da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos, disponibilizará
modelos de documentos para adequação desta Instrução Norma�va em meio eletrônico.

Parágrafo único. Os modelos poderão ser alterados pela Diretoria Execu�va sempre que necessário para a
melhoria do processo de gestão e fiscalização contratual do Departamento Penitenciário Nacional.

 

Art. 7º Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Execu�va.

 

Art. 8º. A não observância dos disposi�vos desta Instrução Norma�va será objeto de apuração de
responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis.

 

Art. 9º Esta Instrução Norma�va entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

JOSÉLIO AZEVEDO DE SOUSA 
Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional - Subs�tuto

 

Documento assinado eletronicamente por Joselio Azevedo de Sousa, Diretor(a)-Geral do
Departamento Penitenciário Nacional – Subs�tuto(a), em 06/05/2022, às 17:06, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 17962203 e o código CRC 0DAF973D  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.
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