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INTRODUÇÃO 
 
 

Na Administração Pública, entende-se que contratar melhor é planejar e fiscalizar 
melhor. 

É conferido ao Fiscal do Contrato, como profissional designado para acompanhar e 
controlar a execução de determinado contrato, a responsabilidade de, em primeira 
instância, defender o interesse público. 

Este Manual está sendo instituído por ser a fiscalização dos contratos uma 
obrigação e se propõe a orientar e auxiliar todos aqueles que participam ativamente 
da execução e fiscalização de contratos. 

Acreditamos que o manual pode tornar a fiscalização uma ação mais dinâmica, 
trazendo informações sobre a realidade contratada. 

Enfatizamos que, em virtude deste manual estar, neste momento, sendo 
instituído como sua primeira edição em nível da Administração do Município de 
Colíder-MT, não é, portanto um documento acabado e completo em si. Sendo assim, 
em vista das constantes reformulações para o aprimoramento das rotinas e revisão 
dos processos, possíveis mudanças de atualização ocorrerão a qualquer momento. 

A coordenação deste trabalho na Controladoria Interna é receptiva a sugestões 
e contribuições, entendendo que o presente trabalho pode funcionar como uma 
ferramenta efetiva, não só aos fiscais de contratos, também a comissão de licitação 
proporcionando maior clareza e balizamento para sua rotina, mas também servindo 
de referencial para futuras contratações, garantindo maior eficiência, eficácia e 
efetividade.  

 
 
 



 
3 

OBJETIVOS E DIRETRIZES 

 
1.1. OBJETIVOS 

Para definir o objeto da contratação pública, o administrador deve estar atento às 
peculiaridades e às exigências da Lei nº 8.666/93 relativas a licitações e contratos. 

Toda execução do contrato deve ser fiscalizada e acompanhada por representante 
da Administração, de preferência do setor que solicitou o bem, a obra ou o serviço.  

A execução do contrato é uma das etapas do processo de contratação que consiste 
em cumprir as cláusulas pactuadas pelas partes em decorrência do procedimento 
licitatório, dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

O acompanhamento e a fiscalização eficiente e eficaz do contrato são instrumentos 
imprescindíveis ao gestor na defesa do interesse público. 

O não-cumprimento total ou parcial das disposições contratuais pode gerar 
prejuízos à Administração, podendo ter como consequência a aplicação de penalidades 
à empresa contratada e apuração de responsabilidade. Pode ainda levar, em última 
instância, à rescisão do contrato. 

Os contratos administrativos, de que trata a Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993 e 
suas alterações e os demais dispositivos legais, serão acompanhados, e fiscalizados por 
servidores previamente designados pela autoridade competente, na forma prevista no 
art. 67 da citada Lei. 

O objetivo do presente Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos é contribuir 
para que as Áreas Requisitantes, o Gestor do Contrato e respectivos Fiscais dos 
Contratos exerçam, com elementos de consistência, de forma minimamente 
parametrizada e de maneira transparente, o controle e fiscalização dos contratos no 
âmbito da Administração Pública do Município de Colíder, tendo em vista o disposto 
no Art. 67, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e a instrução normativa SCL n° 
03 de 24 de março de 2014. 

 

1.2. DIRETRIZES 

A gestão de contratos é atividade exercida pela Administração visando ao 
controle, ao acompanhamento e à fiscalização do fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pelas partes.  

Deve pautar-se por princípios de eficiência e eficácia, além dos demais 
princípios regedores da atuação administrativa, de forma a se observar que a execução 
do contrato ocorra com qualidade e em respeito à legislação vigente, assegurando 
ainda: 

a) Segurança para o Gestor e para o Fiscal sobre a execução do contrato; 

b) A plena execução das atividades programadas no Termo de Referência, Projeto Básico, 
Projeto Executivo e congêneres, e a garantia da execução do objeto contratual; 

c) O atendimento das necessidades da Administração Pública do Município, no momento 
adequado e no prazo ajustado; 
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d) Adequação das contratações, por meio do envolvimento das áreas de competência, na 
elaboração dos Projetos Básicos ou Termos de Referência que lhes interessam 
diretamente; 

e) O cumprimento das obrigações da Administração Pública de forma a que os fornecedores 
considerem o órgão como confiável, com reflexos favoráveis nos custos apurados nas 
licitações; 

f) O efetivo cumprimento das cláusulas contratuais, assegurando o adimplemento e a 
excelência no atendimento aos requisitos técnicos e de qualidade nas obrigações 
contratuais; 

g) Uma contínua ascensão da qualidade dos procedimentos licitatórios, por meio da 
incorporação das correções feitas em procedimentos anteriores, tanto em sanções como 
em exigências; 

h) O registro completo e adequado de faltas cometidas pelo fornecedor de forma a 
facilmente solucionar as suas contestações quanto à inadimplência; 

i) A correta aplicação dos recursos financeiros a cargo da Administração do Município, 
garantindo estar sendo pago o que efetivamente foi recebido em obras, serviços, materiais 
e equipamentos; 

j) O tratamento de todas as empresas contratadas com igualdade de procedimentos, 
eliminando qualquer forma de tratamento que possa representar descumprimento dos 
princípios da isonomia e da legalidade; 

k) Procedimentos administrativos claros e simples com burocracia reduzida, de forma a 
facilitar a gestão e a fiscalização de contratos. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL SISTEMA DE COMPRAS 
LICITAÇÕES/CONTRATOS Nº. 03   DE 24 DE MARÇO DE 2014.   

Versão: 01 

Aprovação em: 24.03.2014 

Ato de aprovação: Decreto nº. 36/2014 

Unidade Responsável: Departamento de Licitações e Contratos. 

I - FINALIDADE 

Dispõe sobre disciplina nos procedimentos para acompanhamento e fiscalização 
de Contratos Administrativos.  

II - ABRANGÊNCIA  

A presente Instrução Normativa abrange os Poderes Executivo, Legislativo e Fundo 
de Previdência. 

III - CONCEITO 

Contrato Administrativo é o acordo recíproco de vontades que tem por fim gerar 
obrigações recíprocas entre os contratantes. Portanto, assim como o particular, a 
Administração celebra contratos no intuito de alcançar objetivos de interesse 
público. Portanto, o contrato administrativo é o instrumento dado à Administração 
Pública para  dirigir-se e atuar perante seus administrados sempre que necessitar 
adquirir bens ou serviços dos particulares. 
 
Fiscal de Contrato é o representante da Administração responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização dos contratos de forma a garantir o cumprimento 
disposto no respectivo instrumento.   

IV - BASE LEGAL 

A presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes legislações; 

Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64   e Lei Federal 8.666/1993.  

VI -  PROCEDIMENTOS  

1- Da nomeação do Fiscal de Contratos 

1.2 - A execução de contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação 
de um representante para assisti-lo de informações pertinentes a essa atribuição, 
artigo 67 da Lei 8.666/93;  

 

1.3 - O gestor deve se preocupar com a escolha do fiscal do contrato antes da 
designação, pois deve ser um servidor que tenha capacidade técnica e 
conhecimento do objeto contratado; 
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1.4 - Como, por exemplo, no caso de obras e serviços de engenharia, o ideal é que o 
fiscal do contrato seja um engenheiro, pois este tem o domínio técnico do objeto 
contratado. Caso o gestor não possua em seu quadro de servidores um engenheiro, 
poderá contratar terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo na fiscalização do objeto 
contratado, considerando a relevância e o valor contratado pela Administração 
Pública; 

1.5 - O fiscal de Contrato deverá ser designado através de Portaria, devidamente 
publicada, que contenha os dados do servidor e os do contrato administrativo que 
será fiscalizado (número, objeto, prazo, empresa contratada); 

1.6 - A nomeação do Fiscal de Contrato deverá coincidir com data da assinatura do 
contrato.   

2 - Da responsabilidade da autoridade nomeante do Fiscal de Contrato 

2.1 - O Gestor deve munir o fiscal do contrato com todos os documentos 
necessários para que este execute sua função da melhor forma possível. O fiscal do 
contrato deve ter acesso ao processo licitatório, ao termo de referência, ao projeto 
básico do contrato firmado e seus aditamentos, bem como também obter uma 
cópia do contrato.   

3 - Do Acompanhamento  

3.1 - Caberá ao fiscal de contrato, registrar formalmente e periodicamente, as 
ocorrências durante toda a vigência do contrato, positivas e negativas. No caso de 
ocorrências negativas, o fiscal do contrato deverá cientificar o gestor e sugerir as 
medidas necessárias para a regularização dos problemas encontrados;   

3.2 - A frequência para a execução da fiscalização do contrato dependerá do objeto 
contratado, que poderá ser diário, semanal ou mensal.  

4- Como deve ser feito o relatório do Fiscal de Contrato  

4.1 - O relatório deve ser feito individualmente por contrato; 

4.2 - O fiscal do contrato deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, este registro pode ser eletrônico ou manual, 
planilhas ou livro ata, da maneira mais simples e objetiva possível;  

4.3 - O relatório deve constar assinatura do fiscal do contrato e do superior quem 
tomou ciência do relatório. 

5- São Responsabilidades do Fiscal de Contrato 

5.1 - Coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;   

5.2 - Propor a celebração de aditivos, rescisão ou aplicação de multas, quando 
necessários; 
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5.3 -  Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade.  

6 - Dos prazos de envio via APLIC ao TCE/MT    

6.1 - No exercício de 2014 até a carga de dezembro deverá ser enviado pelo menos 
1(um) relatório de acompanhamento por contrato; 

6.2 - O prazo para o envio do relatório será no mês em que se deu o termino do 
contrato; 

6.3 - Para o exercício de 2015 o envio do relatório será quadrimestralmente. 

7 - Tipos de Contratos que são obrigatórios o envio do Relatório ao TCE/MT 

7.1 - Compras de materiais, Prestação de Serviços, Locação de Software, Obras, 
Alienação de Bens (da UG para Terceiros) locação de imóveis e Locação de Bens 
(da UG para Terceiros).  

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É de responsabilidade do Setor de Contrato orientar o fiscal designado, 
entregando-a cópia desta Instrução Normativa; 

Esclarecimentos adicionais gerados em razão desta Instrução Normativa deverão 
ser solucionados junto a Unidade de Controle Interno; 

Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

                                                     
                        

NILSON JOSE DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

NILSA RIBEIRO DE OLIVEIRA 
CONTROLADORA INTERNA 

PORTARIA Nº. 012/2013 
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federais e dá outras providências. 
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Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências. 
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Decreto nº 36/2014. 
Aprova a instrução normativa do sistema de contratos e licitações SCL nº.03/2014, 
que dispõe sobre procedimentos para acompanhamento e fiscalização de contratos. 
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3. DEFINIÇÕES: 
 

3.1. Contrato 

Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que 
haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, 
seja qual for a denominação utilizada (Lei nº 8.666/93, Art. 2º, Parágrafo Único). 
 
3.2. Serviço 

Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais 
como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais 
(Lei nº 8.666/93, art. 6º, Inciso II). 

 
3.3. Obra 

Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou 
indireta (Lei nº 8.666/93, art. 6º, Inciso I). 

 
3.4. Compra 

Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou de forma parcelada (Lei 
nº 8.666/93, art. 6º, Inciso III). 

 
3.5. Projeto Básico 

É o documento que contempla o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução (art. 6º, 
inciso IX da Lei nº 8.666/93). 
Nota: a elaboração do Projeto Básico deverá ocorrer nas contratações realizadas nas modalidades 
de licitação pertinentes a Lei nº 8.666/93 (Convite/Tomada de Preços e Concorrência). 
 
3.6. Termo de Referência 

É o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação de custo pela 
administração diante de orçamento detalhado, definição de métodos, estratégia de suprimento, 
valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se 
for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos 
de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e 
objetiva. 
Nota: Do ponto de vista técnico, a nomenclatura “Termo de Referência” deverá ser utilizada na 
modalidade Pregão. 
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3.7. Projeto Executivo 

É o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as 
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei nº 8.666/93, art. 6º, 
Inciso X). 
Nota: Projeto Executivo é exigido nas licitações para contratação de obras. 
 
3.8. Área Requisitante 

Unidade administrativa solicitante, usuária ou responsável pelos serviços/ produtos objeto da 
contratação celebrada. 
 
3.10. Área Responsável pela elaboração e registro dos contratos (Departamento de 
Contratos) 

Unidade administrativa responsável pelas atividades inerentes à gestão (administrativa) dos 
contratos, sendo ela responsável pelas análises de alterações contratuais decorrentes de pedidos 
de reajustes, repactuações, reequilíbrios econômico-financeiros; ampliações ou reduções dos 
quantitativos contratados; incidentes relativos a pagamentos; correta instrução processual; 
elaboração de aditivos de prorrogações; e pela parte formal do encaminhamento das ações 
relativas à aplicação de penalidades; etc. 
No aspecto formal, é também quem tem a responsabilidade pela interlocução com as diversas áreas 
administrativas e pelas atividades de apoio e orientação à fiscalização exercida pelo fiscal. 
 
3.11. Objeto do Contrato 

Descrição resumida indicadora da finalidade do contrato. 
 
3.12. Registro de Ocorrências 

Documento (livro, arquivo eletrônico, caderno ou folhas) no qual serão anotadas todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato. 
 
3.13. Serviços Contínuos ou Continuados 
 
Aqueles serviços cuja interrupção possa comprometer a continuidade das atividades da Instituição 
e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro e 
continuamente, tais como: vigilância, limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, etc. 
 
3.14. Vigência do Contrato 

Período compreendido entre a data estabelecida para o início da execução contratual, que pode 
coincidir com a data da assinatura, e seu término. 
 
3.15. Adimplementos do Contrato 

Cumprimento de todas as obrigações ajustadas pelas partes contratantes. 
 
3.16. Inexecução ou Inadimplência do Contrato 

Descumprimento total ou parcial de suas cláusulas e condições ajustadas, devido à ação ou omissão 
de qualquer das partes contratantes. 
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3.17. Rescisão 

Encerramento ou cessação da eficácia do contrato antes do encerramento de seu prazo de vigência. 
 
3.18. Gestor do Contrato  

 É o responsável pela celebração do contrato e pela respectiva autorização do pagamento das 
notas fiscais/ faturas dos contratos celebrados. 
 
3.19. Fiscalização 

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus representantes, objetivando a 
verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os 
seus aspectos. É a atividade de maior responsabilidade nos procedimentos de Gestão contratual, 
em que o Fiscal do Contrato deve exercer um acompanhamento zeloso e diário sobre as 
etapas/fases da execução contratual, tendo por finalidade verificar se a Contratada vem 
respeitando a legislação vigente e cumprindo fielmente suas obrigações contratuais com qualidade. 

A fiscalização e uma atividade que deve ser exercida de modo sistemático pelo Contratante, 
objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, 
em todos os seus aspectos. 

 
3.20. Fiscal do Contrato 

É o representante da Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666/93, para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, devendo 
informar ao Gestor do Contrato e à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa 
qualidade dos serviços prestados pela Contratada, propor as soluções e as sanções que entender 
cabíveis para regularização das faltas e defeitos observados. 

Na ausência do fiscal do contrato por longo tempo, um fiscal substituto deverá ser 
designado por portaria para substituí-lo. 

 
3.21. Preposto 

Representante da empresa Contratada, na execução do contrato, sem ônus para a Administração. 
 

                                       

                                                                                      
Formalize: 

“as palavras voam e os 
escritos permanecem” 
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4. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

“É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento 
das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os aspectos.” 

Não se deve confundir gestão com fiscalização de contrato. A gestão é o serviço geral de 
gerenciamento de todos os contratos; a fiscalização é pontual. 

Na gestão (administração de contratos), cuida-se, por exemplo, do reequilíbrio econômico 
financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle 
dos prazos de vencimento, de prorrogação, etc. É um serviço administrativo propriamente dito, que 
pode ser exercido por uma pessoa ou um setor. Já a fiscalização é exercida necessariamente por um 
representante da Administração, especialmente designado, como preceitua a lei, que cuidará 
pontualmente de cada contrato. 

Os órgãos podem implantar um serviço específico de gestão dos contratos, o que permite 
um melhor acompanhamento da execução dos mesmos, propiciando a profissionalização e criando 
especialistas na área. Entretanto, essa medida não exclui a responsabilidade da nomeação do fiscal. 
A lei estabelece o dever de nomear um fiscal específico para cada contrato. 

A área de gestão, então, terá uma visão macro, fará um gerenciamento geral. Mas o 
acompanhamento pontual será sempre do fiscal, com responsabilidade própria e exclusiva. 

4.1 Fiscal do Contrato 

Atribuições ao Fiscal do Contrato compete zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao órgão 
público. 

Para tanto, o Fiscal deverá acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos 
serviços e obras contratadas, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, 
quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do 
contrato e pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de contrato. 

O servidor designado Fiscal de Contrato deverá manter cópia do termo contratual e de 
todos os aditivos, se existentes, do edital da licitação, da especificação técnica, do projeto básico ou 
termo de referência, conforme o caso, da proposta da Contratada, juntamente com outros 
documentos que possam dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas 
pela contratada. 

O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência contratual, 
deverá consultar a Área Requisitante, ou responsável pela demanda da contratação, sobre seu 
interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a 
permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu 
interesse na prorrogação da vigência contratual. Após essa manifestação, o Fiscal do Contrato 
deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços e 
eventuais ocorrências porventura existentes, juntando a mesma ao processo que será encaminhado 
à Área Responsável pelo Controle dos Contratos para continuidade nos trâmites. 

No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade dos serviços, 
deverá o Fiscal de Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, 
para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá 
ser encaminhado ao Gestor do Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da 
nova contratação. 
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Cumpre também ao Fiscal do Contrato, além da conferência do adequado cumprimento das 
exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, informar à Área Responsável pelo 
Controle dos Contratos o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá 
ensejar a aplicação de penalidades. 

 

4.2 Constituem as atividades do Fiscal de Contrato 

4.2.1 Nos contratos em geral 

I. Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e 
arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 

II. Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço 
de novos valores ou anulações parciais; 

III. Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor 
do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou 
defeitos observados; 

IV. Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de 
reposição, destinado à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua 
quantidade e qualidade; 

V. Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando todas as 
medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 

VI. Manter o controle nominal dos empregados da Contratada vinculados ao contrato, bem 
como exigir que se apresentem uniformizados e com crachá de identificação, solicitando a 
substituição daqueles que comprometam a perfeita execução dos serviços, inclusive quando 
decorrente de comportamento inadequado; 

VII. Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabível, 
medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 

VIII. Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas 
atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;  

IX. Promover os registros pertinentes destinado à fiscalização do contrato. 
 

4.2.2 Nos contratos de prestação de serviços continuados que envolverem alocação de 
pessoal 

I. Deverá inicialmente ser providenciado junto à contratada, para conferência com o contrato 
assinado, o preenchimento da planilha resumo do contrato, contendo as informações relativas 
ao quantitativo de pessoal contratado, contendo o nome completo, CPF, função exercida e 
respectiva remuneração (salário e eventuais adicionais, gratificações e benefícios recebidos), 
que deverá estar de acordo com a legislação vigente e com o constante da proposta de preços 
apresentada na licitação, programação de férias e demais informações porventura existentes, 
adotando-se como referência o Anexo 5 deste manual. Deverá ser conferido ainda se o 
quantitativo de pessoal que se encontra prestando o serviço está de acordo com o que foi 
estabelecido no contrato assinado (que deverá coincidir com o Projeto Básico/Termo de 
Referência e proposta apresentada na licitação). Este quantitativo deverá ser mantido ao longo 
da vigência contratual, admitindo-se suas variações somente nos casos em que ocorram 
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alterações contratuais, por meio de termos aditivos, conforme o contido no art. 57 da Lei nº 
8.666/93; 

II. Deverá ser conferida ainda, por amostragem, as anotações nas carteiras de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS dos empregados, de forma a se verificar sua concordância com o 
informado pela empresa, com o que foi efetivamente contratado e as disposições legais vigentes 
(legislação trabalhista e acordos, convenções e dissídios coletivos de trabalho); 

III. Deverá ser solicitado à Contratada comprovação da entrega, aos seus empregados, de 
uniformes, Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, que deverá ser acompanhada de uma 
descrição dos seus itens e periodicidade de sua reposição, conforme modelo do Anexo 6, 
devendo ainda, estarem em acordo com o que foi estabelecido no Projeto Básico ou Termo de 
Referência e na legislação vigente; 

IV. Deverá ser solicitado à Contratada uma planilha contendo todos os materiais, equipamentos 
e acessórios que serão utilizados na execução contratual, contendo ainda seus quantitativos e 
marca, bem como previsão de seu tempo de duração e reposição, para que seja acompanhado 
pelo Fiscal do Contrato; 

V. Deverá ser solicitado à Contratada a entrega da programação de férias de seus empregados; 

VI. Mensalmente, como condição para o pagamento da fatura/NF, deverá ser atestado o fiel 
cumprimento das obrigações contratuais assumidas, ao material empregado, rotina e qualidade 
na execução contratual e ainda o seguinte: 

a) Quanto ao aspecto trabalhista, deverá ser verificado: 

 o quantitativo correto do pessoal contratado, sua respectiva lotação e atribuições, que 
devem estar de acordo com o contrato celebrado, verificando ainda o efetivo cumprimento 
da jornada de trabalho, que poderá ser comprovado por meio da apresentação de cópias 
das folhas de ponto da Contratada; 

 a comprovação de realização de exames médicos admissionais, periódicos e demissionários, 
quando de sua ocorrência; 

 o adequado pagamento de salários no prazo legal estabelecido; 

 o correto fornecimento de vales transporte e alimentação/refeição, quando cabíveis; 

 a efetiva quitação do 13º salário, que deverá ocorrer até o fim do mês de dezembro de cada 
ano, em observância à legislação vigente; 

 a concessão de férias e o pagamento do adicional de 1/3 legal devido; 

 realização de treinamentos e/ou reciclagem, quando cabível; e 

 cumprimento de eventuais direitos trabalhistas contidos nos Acordos, Convenções ou 
Dissídios Coletivos de Trabalho. 

b) Quanto ao aspecto Previdenciário, deverão ser solicitados da Contratada os seguintes 
comprovantes: 

 cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); 

 cópia da Relação dos trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP Resumo do Fechamento – 
Tomador de Serviços/Obra; 
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 cópia do Resumo das Informações à Previdência Social, Constantes no Arquivo SEFIP 
Tomador de Serviços/Obra; 

 cópia da Relação dos trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP Resumo do Fechamento – 
Empresa FGTS; 

 cópia da Relação de Tomadores/Obra (RET); 

 cópia do Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a 
Outras Entidades e Fundos; 

 cópia do Protocolo de Envio de Arquivos - Conectividade Social (GFIP); 

 cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com autenticação mecânica ou acompanhada 
de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela 
Internet, que deverá ser coincidente com os valores contidos na documentação acima indicada;  

 cópia da Guia de Recolhimento do INSS (GPS) com autenticação mecânica ou acompanhada 
de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela 
Internet, que deverá ser coincidente com os valores contidos na documentação acima indicada. 

VII. Deverá ser verificada a situação de regularidade da Contratada por meio de consulta junto 
ao SICAF, quanto à Certidão Negativa de Débito – CND do INSS, a Certidão Negativa de Débitos 
de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

VIII. Deverá ser verificado se consta da nota fiscal/fatura a indicação do valor da retenção da 
contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura; 

IX. Deverá ainda ser verificado se consta da nota fiscal/fatura a indicação do valor da retenção 
tributos e contribuições incidentes sobre a prestação do serviço, conforme o contido na 
Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004; 

X. Deverá ser verificado se consta da nota fiscal/fatura a indicação do valor da retenção do 
ISSQN, quando exigível, conforme legislação do município do local da prestação do serviço; 

XI. Mensalmente, quando do encaminhamento da nota fiscal/fatura para pagamento, esta 
deverá ser a original, atestada em seu verso/frente. Deverá ainda acompanhar as notas 
fiscais/faturas os comprovantes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, 
juntamente com a respectiva nota técnica resumida e preenchimento dos formulários/planilhas 
de acompanhamento da execução contratual, devidamente assinada, conforme os modelos 
contidos nos Anexos deste manual. A documentação encaminhada deverá conter ainda o atesto 
do Fiscal do Contrato indicando que a mesma confere com as especificidades dos serviços 
contratados. 

 

4.3 Obrigações do Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato 

 conhecer o inteiro teor do Contrato e seus eventuais aditivos a ser fiscalizado, inclusive as 
especificações contratadas e demais características do objeto (fornecimento ou serviço); 

 conhecer suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização; 

 assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas com qualidade 
e em respeito à legislação vigente; 

 acompanhar rotineiramente a execução dos serviços contratados, de forma a atuar 
tempestivamente na solução de eventuais problemas verificados; 
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 encaminhar as questões que ultrapassam o âmbito das atribuições que lhe foram 
designadas aos respectivos responsáveis; 

 providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos 
em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada; 

 atuar em tempo hábil na solução dos problemas que porventura venham a ocorrer ao longo 
da execução contratual; 

 zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo quanto à correta juntada de 
documentos e correspondente numeração das páginas do processo; 

 O Fiscal do Contrato deverá indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a 
serem realizados no valor mensal dos serviços, decorrente de glosas que porventura vierem a 
ocorrer. 

 Todas as comunicações e notificações à Contratada deverão ser feitas por escrito, pois o 
procedimento é de natureza formal. Os recibos deverão ser juntados aos respectivos processos. 

Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como 
se praticados pela Contratante. 

O Fiscal do Contrato deverá sempre se reportar ao preposto da Contratada, evitando dar 
ordens diretamente aos empregados da Contratada. 

Em qualquer comunicação que se fizer à Contratada sobre problemas na execução do 
contrato, deverá ser fixado um prazo para que ela possa apresentar sua defesa prévia, em 
observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, que deverá ser 
respeitado em todas as fases do processo de contratação. 

 

4.4 Cuidados Iniciais 

No cumprimento das obrigações de fiscalização contratual não é autorizada a prática de 
liberalidades no acompanhamento da execução do contrato. O contrato deve ser cumprido 
fielmente conforme as cláusulas pactuadas, tanto na qualidade das especificações quanto nas 
quantidades previstas. Eventuais falhas verificadas no cumprimento das obrigações contratuais 
deverão ser imediatamente comunicadas à Área Responsável pelo Controle dos Contratos, para a 
adoção das providências cabíveis. 

É imprescindível que o Fiscal do Contrato se certifique ainda da existência de: 

 prévia emissão da nota de empenho; 

 assinatura do termo de contrato ou outros instrumentos hábeis; 

 publicação do extrato do contrato; 

 verificação das exigências contratuais e legais para início da execução do objeto, tais como: 
a correta prestação de garantia; apresentação, por parte da Contratada, da relação do pessoal 
que irá executar o contrato e a respectiva comprovação da regularidade da documentação 
apresentada; relação de materiais, máquinas e equipamentos necessários à execução contratual, 
em acordo com o edital e a proposta apresentada etc.; 

 abertura do documento (livro, caderno, folhas) apropriado para Registro das Ocorrências 
durante a execução do contrato, como, por exemplo, falhas, atrasos e interrupções, com termos 
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de abertura e encerramento devidamente assinados pelos representantes do órgão público e 
pelo Preposto da Contratada, e com folhas numeradas e rubricadas pelas partes; 

 Observar atentamente a data de início e do encerramento da execução do objeto contratado 
comunicando, em prazo hábil, à Área Requisitante o término da vigência do contrato para que 
esta se manifeste de imediato sobre seu interesse pela renovação e eventuais necessidades de 
providências para quaisquer alterações que se façam necessárias. 

4.5 Cuidados Permanentes 

O Fiscal de Contrato deverá acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, em especial 
quanto a: 

 Manter planilha atualizada do valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores já 
pagos, em especial quanto aos contratos executados por demanda, a exemplo de passagens 
aéreas, chaveiro, etc.; 

 Identificar em planilha as cláusulas do contrato que necessitam e permitem 
acompanhamento; 

 Ocorrência de subcontratação, quando não permitida ou quando permitida, atentando para 
seus limites e condições; 

 Qualificação dos empregados da Contratada, em conformidade com o contido no edital, 
proposta ofertada e contrato assinado; 

 Qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados, que deverão ser verificados 
no momento de sua entrega e utilização nos serviços, de forma a se assegurar o cumprimento da 
qualidade nos serviços prestados; 

 Quantidades dos materiais empregados e dos serviços executados, para evitar acréscimos e 
supressões desnecessários e que venham a representar descumprimento das obrigações 
contratuais; 

 Comunicar à Área Responsável pelo Controle dos Contratos as eventuais ocorrências que 
poderão ensejar a aplicação de penalidades contratuais ou a instauração de procedimento de 
Sindicância ou TCE, quando constatadas irregularidades. 

 Esta medida deve ser adotada somente depois de esgotadas as medidas administrativas 
cabíveis para solucionar os eventuais problemas detectados; 

 Manter entendimentos com os responsáveis pelas áreas que prestam apoio administrativo, 
quando o objeto do contrato for a manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, com 
vistas ao controle de: 

• Peças substituídas, com identificação do equipamento, para fins de garantia; 

• Periodicidade da manutenção; e 

• Inclusões e exclusões de equipamentos, atentando para a limitação do § 1°, art. 65 da 
Lei n° 8.666/93; 

 

 Responsabilização da Contratada pelos eventuais danos causados ao órgão público ou a 
terceiros; 

 Verificação e atestação do recebimento do material e/ou execução de obras ou serviços; 
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 Efetivação dos procedimentos de “liquidação da despesa”, que se caracteriza pela aceitação 
do serviço, e verificação do pagamento; 

 O recebimento do objeto do contrato – provisório e/ou definitivo – Artigo 73, da Lei nº 
8.666/93; 

 A correta instrução processual quando de seu encaminhamento à área de contratos para 
emissão do termo de encerramento de contrato, liberação da garantia e atestado de capacidade 
técnica, depois de cumpridas as obrigações contratadas e recebimento definitivo do material, 
equipamento, obra ou serviço. 

Nota: O Fiscal de Contrato deverá manter permanente vigilância sobre as obrigações da 
Contratada, definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente, 
quanto à inarredável observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93, 
com suas alterações. 

No caso de contratos de prestação de serviços, sem prejuízo das demais ações que 
assegurem o fiel cumprimento das responsabilidades assumidas pela Contratada, deverá o Fiscal 
de Contrato, ao consentir na liberação do pagamento pelos serviços pactuados, isto é, no ato da 
liquidação da despesa, fazê-lo à luz dos documentos relativos à comprovação de quitação com o 
sistema da Previdência Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de todos os 
empregados do prestador de serviço que atuem no âmbito do órgão público, de forma 
individualizada. A falta da comprovação a que se refere o parágrafo anterior implicará o 
impedimento do pagamento devido à Contratada, devendo o fato ser comunicado, de pronto, à Área 
Responsável pelo Controle dos Contratos para as providências que o caso vier a requerer. 

Igualmente, em caso de pagamento parcelado, a cada medição emitida, liquidação de 
despesa atestada e pagamento realizado, devem ser verificadas se essas condições estabelecidas no 
contrato estão sendo cumpridas. 

 

4.6 Cuidados Adicionais 

As reuniões ou contatos realizados com a Contratada deverão ser documentados por Termos de 
Ocorrências, elaborados pela fiscalização e deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

 Dados do Contrato; 
 Data da reunião ou contato; 
 Nome e assinatura dos envolvidos; 
 Assuntos tratados; 
 Decisões; 
 Responsáveis pelas providências a serem tomadas e 
 Prazo. 

 

4.6.1 Caso o gestor verifique a inexecução total ou parcial do objeto contratado, deverá proceder 
da seguinte maneira:  
 Registrar todas as ocorrências observadas; 

 Propor oficiar a empresa contratada acerca das falhas apontadas, concedendo prazo para 
manifestação da mesma; 

 Analisar as justificativas da empresa, e caso não sejam aceitas, encaminhar os autos com as 
devidas observações para a unidade de controle de contratos visando, se for o caso, a abertura 
de procedimento administrativo para aplicação da penalidade; 
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 Analisar as justificativas da empresa, e conforme o caso, advertir a contratada que novas 
ocorrências poderão acarretar aplicação de penalidade; 

 Enviar os autos à Assessoria Jurídica do órgão ou entidade para manifestação. 
 

4. PRAZOS 
 

ATENÇÃO: 

Observar atentamente a data de início e do encerramento da execução do objeto contratado, 
comunicando, em prazo hábil, ao Gestor do Contrato, o término da vigência do contrato para que 
esta se manifeste de imediato sobre seu interesse pela renovação e eventuais providências e 
alterações que se façam necessárias. 
 
5.1. Prazo para informar o fim da vigência contratual 

O Fiscal do Contrato deverá encaminhar memorando ao Gestor do Contrato, informando sobre a 
proximidade do fim da vigência contratual nos seguintes prazos: 

 04 meses antes do seu vencimento; para os contratos de prestação de serviços continuados, 
que possibilitem sua prorrogação.  

 06 meses antes do seu vencimento, para os contratos de prestação de serviços continuados, 
que não mais serão prorrogados.  

 01 meses antes do seu vencimento, para os contratos diversos (prestação de serviços não 
continuados e fornecimentos), que porventura apresentem algum atraso no seu cronograma 
de execução e imponham a necessidade de sua prorrogação. 

Nota: tais prazos são necessários em função das diversas providências a serem tomadas pelo fiscal 
do contrato e pelo Gestor do Contrato, a exemplo de: 

 Análise de preços e condições de mercado; 
 Pesquisa de mercado; 
 Interesse da Contratada; 
 Elaboração e/ ou adequação do Termo de Referência ou Projeto Básico; 
 Preparação de todos os documentos em tempo hábil para nova licitação, quando for o caso; 
 No caso de encerramento do contrato, tempo e providências a serem tomadas para 

desmobilização da Contratada. 
 

5.2. Prazo para comunicar a prorrogação de vigência 

O Gestor do Contrato deverá comunicar à Contratada sobre a prorrogação de contrato, nos casos de 
serviços continuados ou quando o contrato admitir a prorrogação de seu prazo de vigência, nos 
seguintes prazos: 

 60 dias antes do encerramento do contrato, quando houver alocação de pessoas para 
prestação de serviço. 

 Nos casos de obras e serviços de engenharia: deverão ser observados os prazos definidos no 
cronograma físico-financeiro. 

 30 dias antes do encerramento do contrato, nos demais casos.  
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 5.3. Prazos para apresentação de defesa da Contratada 

Os Prazos para a Contratada apresentar defesa, quando houver aplicação de penalidade, são: 

 05 dias úteis contados da notificação e abertura de vistas ao processo, nos casos de 
advertência, multa e suspensão temporária (§ 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/93); 

 10 dias corridos contados da notificação e abertura de vistas do processo, nos casos de 
declaração de inidoneidade (§ 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93). 
 

Outras considerações: 

1. Todos os documentos e correspondências geradas na atuação da fiscalização, que cause 
impacto na gestão do Contrato tanto no aspecto administrativo quanto no aspecto de punição, 
deverão ser encaminhados ao Departamento de Licitações e Contratos para arquivo no processo 
da Licitação vinculada. 
2. Em caso de ocorrências que impliquem em ação contínua até que sejam solucionadas, o 
Fiscal do Contrato deverá manter acompanhamento com contatos frequentes com as instâncias 
competentes, bem como com o Gestor do Contrato, demais Fiscais vinculados ao contrato, e se 
necessário, ao Controle Interno, para a plena e correta solução dos problemas. 

 
Este manual não é um documento completo e inalterável. Estará em constante atualização para 

aprimorar os serviços relativos a gestão dos contratos. Sendo assim, toda sugestão que for 
apresentada será analisada e, se não conflitar com o real propósito destas orientações, serão 
aplicadas. Para buscar esclarecimento das dúvidas e para apresentar sugestões, os Fiscais de 
Contratos deverão contatar a Controladoria Interna. 
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6. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

6.1 Liquidação 
 

A Liquidação ocorre após a realização do fornecimento do bem, da execução da obra, da 
prestação do serviço ou do encerramento de cada etapa de execução do contrato. 
Conforme definido no Artigo 63, da Lei nº 4.320/64, “a Liquidação da despesa consiste na 
verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito”, devendo o Fiscal do Contrato exigir da Contratada toda a 
documentação discriminada no contrato, em especial em relação às comprovações relativas às 
regularidades fiscal, trabalhista e previdenciária. 

A Liquidação da Despesa se inicia no momento em que o Fiscal do Contrato atesta no verso 
da nota fiscal/ fatura, o recebimento do bem, a execução e/ ou a prestação do serviço, ou etapa da 
obra ou serviço, após a verificação, conferência e confirmação da documentação exigida e 
apresentada. 
 
6.2 Pagamento 

Para pagamento dos contratos celebrados, o Fiscal do Contrato deverá encaminhar além da 
documentação comprobatória do atendimento às disposições legais e contratuais, as notas fiscais/ 
faturas originais, devidamente atestadas, termo de recebimento, formulário Autorização de 
Pagamento, os quais irão instruir o processo de pagamento. 

O Fiscal do contrato deverá ainda verificar se a Nota Fiscal apresentada pela Contratada 
está dentro de seu prazo de validade. 

Concluindo o procedimento de liquidação, instruir o processo para encaminhá-lo para 
pagamento. 
 

 
7. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
O contrato firmado com a Administração Pública pode ser alterado nos casos previstos 

no Artigo 65, da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da Administração e para atender ao 
interesse público. Para que as modificações sejam consideradas válidas, devem ser justificadas 
por escrito e previamente autorizadas pela autoridade competente para celebrar o contrato. As 
variações do valor contratual decorrente de reajuste previsto no contrato, atualizações, 
compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento, empenho de dotações 
orçamentárias suplementares, até o limite do seu valor corrigido, estão dispensadas de termo 
aditivo, podendo ser registradas por simples apostila. 

É admitida a repactuação dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços 
de natureza contínua, desde que prevista no Edital da Licitação, visando à adequação aos novos 
preços de mercado, observados o interregno mínimo de um ano, a contar da data limite para 
apresentação das propostas constante do instrumento convocatório; ou da data do orçamento 
a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção ou 
dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, 
quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente de mão de obra e estiver 
vinculado às datas-bases destes instrumentos. 

O pedido de repactuação do contrato deverá estar acompanhado da demonstração 
analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada pela 
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empresa contratada. A análise do pedido de aditamento, reequilíbrio ou repactuação deverá 
ser realizada preferencialmente pela Área Responsável pelo Controle dos Contratos, com a 
aprovação da Assessoria Jurídica Municipal, para dar maior respaldo ao Ordenador de Despesa. 

 
8. SANÇÕES 
 
 é de competência do Gestor do Contrato a aplicação das penalidades de advertência e multa, 
pelo descumprimento parcial de cláusulas contratuais; 
 é de competência do Gestor Municipal, a aplicação da penalidade de suspensão temporária 
de participação em licitações promovidas pela Administração Pública Municipal até o limite de 
dois anos; 
 é de competência exclusiva do Gestor Municipal a aplicação da penalidade de “declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública”. 

Nota: para validade da aplicação das penalidades, é indispensável que seja assegurado ao 
Contratado o direito de ampla defesa e do contraditório, devendo tais decisões ser devidamente 
motivadas e fundamentadas em processo administrativo. 
Ao constatar a inadimplência contratual ou descumprimento parcial de cláusulas contratuais, o 
Fiscal do Contrato deverá solicitar à Área Responsável pelo Controle dos Contratos as providências 
necessárias à aplicação da penalidade a que o Contratado estará sujeito, a qual submeterá ao Gestor 
do Contrato minuta de ofício contendo as providências a serem tomadas e eventuais penalidades a 
serem aplicadas. 
No caso de uma eventual aplicação de penalidade, o Contratado deverá ser informado pela Área 
Responsável pelo Controle dos Contratos, por meio de ofício, da intenção de aplicação da 
penalidade contratual, devendo o mesmo ser informado sobre qual foi a obrigação descumprida e a 
penalidade a que estará sujeito, sendo ainda informado sobre a concessão do prazo de cinco dias 
úteis para que apresente sua defesa prévia, conforme o disposto no caput do art. 87 da Lei nº 
8.666/93. 
 

9. ANEXOS 

 

1. Modelo - Portaria de Designação de Fiscal do Contrato. 

2. Procedimento - Atestar Nota Fiscal/ Fatura. 

3. Modelo de atesto Nota fiscal (Carimbo) 

4. Planilha - Relacionar Pagamentos. 

5. Planilha – Relacionar Empregados. 

6. Planilha – Relacionar Equipamentos e Uniformes. 

7. Modelo de Termo de Ocorrência 

8. Resumo das atribuições 

9.1. Das atribuições do fiscal do Contrato 

9. Perguntas Frequentes. 

Estes anexos poderão ser alterados e adaptados para melhor adequar a realidade da Administração 
Municipal, bem como poderão ser substituídos por documentos específicos já em uso. 
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1- Modelo de Portaria de Nomeação de Fiscal de Contratos/Ata de Registro de Preços 

PORTARIA Nº ___/_____ 
ATO DE DESIGNAÇÃO – FISCAL DE CONTRATOS 

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar 
o gestor do contrato indicado na epígrafe e dá outras 
providências. 

O Senhor ______________________________, Prefeito Municipal ou Secretário, no uso das atribuições conferidas no art. 67 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública, resolve: 

Designar o servidor __________________________________, Matrícula nº _________, lotado na (o)____________________, 
Fiscal do Contrato/Ata de Registro de Preços nº __________, que representará a Secretaria perante o contratado e 
zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle 
previstas na Portaria, devendo ainda: 

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 
1993; 

b) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às 
especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o 
local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com 
a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para 
instruir possível procedimento de sanção contratual; 

c) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações 
passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades; 

d) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de 
validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o 
recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante; 

e) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de 
material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 

f) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou 
correções; 

g) Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo 
circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o art. 73 da Lei n.º 8.666, de 1993, 
recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado; 

h) testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em documento; 

i) analisar, conferir e atestar as notas fiscais; 

j) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento; 

k) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem 
conhecimento da Administração; 

l) fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada locados nos serviços, para verificar a 
regularidade trabalhista; 

m) verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização pelos empregados da empresa dos 
equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do 
acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar à Administração para promoção 
do possível processo punitivo contratual; 
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n) exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de crachá e de uniforme pelos empregados 
da contratada, quando for o caso, e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética e 
urbanidade no atendimento; 

o) cobrar da contratada, quando se tratar de obras, no local de execução dos serviços, na formatação padrão 
combinada, o Diário de Obra, cujas folhas deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, 
e onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicação técnica, 
início e término de etapas de serviço, causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos 
serviços, recebimento de material e demais assuntos que requeiram providências; e 

p) zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no item anterior no Diário de Obra, com vista 
a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de 
eventuais reivindicações futuras; 

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor _________________ ________________, 
Matrícula nº ____________, Lotado na (o) ____________________. 

Colíder, MT; ____ de ____ de _______. 

_______________________________ 
Ordenador de Despesas 

REGISTRADA NA SECRETARIA DE XXXXXXX E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME, NA 
DATA SUPRA. 

_______________________________ Secretário de 
\XXXXXX 

DADOS DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO 
Eu, ______________________________________________, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são 
inerentes em razão da função. 

 

______________________________ 
Assinatura do Fiscal 

  

PROCESSO Nº: DATA: 

CONTRATO Nº: UNIDADE GESTORA: 

CONTRATADO: 

CNPJ: VALOR DO CONTRATO: 

VIGÊNCIA: XX/XX/XXX

X 

A XX/XX/XXX

X OBJETO: 
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2-PROCEDIMENTO: ATESTAR NOTA FISCAL/FATURA 

1. Assinar, e colocar data e hora, na carta e na cópia que acompanha as faturas. Conferir as notas 
fiscais/ faturas relacionadas na carta.  

2. Verificar 
 O período, valor unitário, valor total e descrição dos serviços encontram-se de acordo com o 

estabelecido no contrato;  
 Se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas;  
 Se o valor cobrado corresponde exatamente à medição dos serviços pactuados; 
 Se a Nota Fiscal tem a validade e se está corretamente preenchida;  
 Se está acompanhada das guias de quitação do FGTS/ INSS sobre a mão-de-obra empregada, 

conforme determina o contrato;  
 Se a contratada apresentou toda a documentação prevista. 

3. Se houver necessidade de saneamento de matéria/ serviço ou de documentação, recomendar ao 
contratado providências nesse sentido, formalmente (ofício), somente após a resolução do evento 
poderá ocorrer a liquidação e pagamento da despesa. No caso de devolução de nota fiscal ou de 
qualquer outro documento ou, ainda, quando houver necessidade de solicitar à contratada algum 
documento (guias, carta de correção, faturamento complementar), formular o pedido por escrito, 
por meio de ofício, anexando uma cópia no processo, justificando o motivo da devolução; 

4. Estando a nota fiscal e respectiva documentação de acordo, o fiscal poderá atestar o serviço ou 
fornecimento. 

5. Caso não tenha em mãos o processo, localizá-lo, solicitando-o para a juntada da documentação 
correspondente ao faturamento.  
As notas fiscais e respectivos documentos não deverão tramitar em separado, evitando-se o 
extravio.  

6. A juntada de documentos deverá obedecer à seguinte ordem: 
 Nota Fiscal devidamente atestada;  
 Formulário de Medição/ Relatórios;  
 Autorização de Pagamento assinada;  
 Certidões de Regularidade Fiscal (Certidão Negativa, ou Positiva, com efeito de Negativa) 

atualizadas e válidas; 
 Recolhimento do ISS e de débitos previdenciários e trabalhistas, quando for o caso. 
Os documentos apresentados no processo deverão ser numerados com rubrica do servidor que 
promoveu a juntada.  

7. Remeter os autos do processo para a área responsável pela liquidação. 
 

 

3- MODELOS – ATESTO 

 
3.1 Modelo de Atesto para Notas Fiscais/ Faturas (carimbo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FISCAL DE CONTRATO 

NOME:_____________________________ 

CPF:_______________________________ 

PORTARIA:__________________________ 

LOTAÇÃO:___________________________ 

___________________________________________ 
Assinatura do Fiscal 
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4- PLANILHA - RELACIONAR PAGAMENTOS 
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5- RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO 

Processo nº Contrato nº 

Objeto: 

Vigência: 

Contratada: 

Preposto da Empresa: 

Telefone: 

Quantidades de empregados vinculados ao contrato: 
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6-RELAÇÃO DE UNIFORME E EPIs ENTREGUES AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO 

CONTRATO 
 

Processo nº Contrato nº 

Objeto: 

Vigência: 

Contratada: 

Preposto da Empresa: 

Telefone: 

Quantidades de empregados vinculados ao contrato: 
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7-RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FINAL DOS SERVIÇOS 

TIPO: PARCIAL/CONCLUSIVO 

 

Órgão/Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER MT 

Nº Contrato: 28/2014 

Empresa Contratada:  SEBRAE/MT 

Vigência: 27/03/2014 A 31/12/2014 

Valor: R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

Objeto do Contrato: Promover o desenvolvimento da atividade leiteira através da implantação do 

projeto balde cheio no de Colíder MT. Onde serão capacitados técnicos definidos pela Prefeitura 

Municipal de Colíder de acordo com a metodologia desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste. 

Fiscal Responsável: CARLOS ABRAAO GAIA 

Atestamos que os serviços constantes no Contrato nº 28/2014, firmado entre a PREFEITURA  

MUNICIPAL DE COLÍDER e a SEBRAE/ MT, não houve execução do Contrato. e não há nenhuma 

ocorrência que mereça ser registrado. 

OCORRÊNCIAS: 

 

Prefeitura Municipal de Colíder/MT, 31 de dezembro de 2.014. 

 

__________________________________________ 

FISCAL DE CONTRATO 

 
 
 
 
 

1) informar aqui as ocorrências que houve no mês, podendo ser registradas também neste 

local os descontos e as penalidades aplicadas. O cálculo das penalidades é de competência 

do gestor do contrato, observando o que consta estabelecido no contrato. A 

administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar do cálculo feito, 

antes de enviar uma cópia do relatório à empresa). 

2) Avaliação dos serviços e dos documentos que foram apresentados pela empresa: 

(informar aqui os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências 
contidas no edital. Informar também as deficiências que foram verificadas) 
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8-MODELO DE TERMO DE OCORRÊNCIA 
 
 

TERMO DE OCORRÊNCIA 

Contratado(a):  NNNNNNNNNNNNN              CNPJ/MF: nn.nnn.nnn/nnnn-nn 

Contrato nº  nnnn/AA                                          Ass.: dd/mm/aaaa    Vigência até: dd/mm/aaaa. 

Objeto: (Descrever o objeto) 

 

TERMO DE OCORRÊNCIA Nº nnnn/aaaa - nn. 

Data da ocorrência: dd/mm/aaaa. 

ENQUADRAMENTO DA OCORRÊNCIA: (Descrever o enquadramento na Lei) 

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO: 

(X) ADVERTÊNCIA – REINCIDÊNCIA 1 (  )REINCIDÊNCIA 2(  )REINCIDÊNCIA 3(  ) 

 

(   ) MULTA (  ) SUSPENSÃO (  ) INIDONEIDADE (  ) REUNIÃO     GRAU 1(  )    GRAU 2(  )     GRAU 3(  ) 

NOME DOS ENVOLVIDOS: (nome, ocupação, função, local de trabalho) 

a) NNNNNN – Fiscal do Contrato. 

b) NNNNNN – Preposto da Contratada. 

RELATÓRIO DA OCORRÊNCIA: Descrever o fato ocorrido, se possível, citar documentos 

PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS:  

1. (Listar a ser tomadas por parte da Contratada). 

 

Para cumprimento até o dia: dd/mm/aaaa. 

PROVIDÊNCIAS POSTERIORES:  

1. (Outras recomendações e informações adicionais) 

Colíder-MT, __ de __________ de ____. 

 

               É o relatório. 

          _____________________________ 

                                                                        (Nome do Fiscal) 

    Fiscal do Contrato 

 

               Confirmo o relatório: 

                                                                               ____________________________ 

               Recebi cópia em: ___/___/___.                    Nome do Proposto       

                                                                                       Proposto da Contratada       
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9-Resumo das atribuições  
 
9.1. Das atribuições do Fiscal do Contrato. 

1. Obter a cópia do Contrato e possíveis aditivos; 

2. Ler minuciosamente o instrumento de contrato, o Termo de Referência/Projeto 
Básico; 

3. Observar os prazos de execução e vigência do Contrato; 

4. Observar a legislação específica aplicada ao objeto; 

5. Utilizar instrumentos de controle que possibilitem a mensuração / avaliação da 
produtividade, do cronograma e da qualidade demandada (pesquisa de 
satisfação); 

6. Verificar se o contratado recolhe todos os encargos trabalhistas, tributários e 
previdenciários pertinentes ao contrato (13º salário, INSS e FGTS); 

7. Verificar os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas pelo serviço; 

8. Verificar a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

9. Registrar as ocorrências relativas à execução do contrato; 

10. Analisar e acompanhar os registros feitos pelos Fiscais de Execução do objeto, 
registrar eventuais ocorrências irregulares e tomar as providências cabíveis; 

11. Adotar as medidas específicas nos contratos que contemplem prestação de 
serviços contínuos, valendo-se sempre do Fiscal de execução dos serviços; 

12. Adotar medidas específicas nos contratos que contemplem execução de obras 
através do “Diário de Obras”, valendo-se sempre do Fiscal de obras; 

13. Adotar medidas específicas nos contratos que contemplem serviços de 
consertos e reformas, valendo-se sempre do Fiscal de execução dos serviços; 

14.  Adotar medidas específicas no acompanhamento das Atas de Registro de 
Preços; 

15. Promover, sempre que se fizerem necessários, os entendimentos com a 
Contratada ou seu Preposto, dotando todas as medidas que permitam 
compatibilizar as obrigações bilaterais, mantendo registro dos contatos ou 
reuniões realizadas. 

Nota - As reuniões ou contatos realizados com a Contratada deverão ser 
documentados por Termos de Ocorrências, elaborados pela fiscalização e 
deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

 Dados do Contrato; 
 Data da reunião ou contato; 
 Nome e assinatura dos envolvidos; 
 Assuntos tratados; 
 Decisões; 
 Responsáveis pelas providências a serem tomadas e 
 Prazo. 

16. Participar ao Fiscal ao Gestor do Contrato sobre as ocorrências; 

17. Encaminhar tempestivamente as questões que ultrapassam o âmbito das 
atribuições que lhe foram designadas aos respectivos responsáveis; 

18. É imprescindível que o Fiscal do Contrato se certifique ainda da existência de: 

 Prévia emissão da nota de empenho; 



 
32 

 Assinatura do contrato e de outros instrumentos hábeis; 
 Publicação do extrato do contrato; 
 Menção de seu nome no Contrato sob seus cuidados; 
 Verificação das exigências contratuais e legais para início da execução 

do objeto, tais como: a correta prestação de garantia; 

19. O Fiscal do Contrato deverá encaminhar memorando ao Gestor do Contrato, 
informando sobre a proximidade do fim da vigência contratual nos seguintes 
prazos: 

 Contratos de prestação de serviços continuados, que possibilitem sua 
prorrogação: 04 meses antes do seu vencimento; 

 Contratos de prestação de serviços continuados, que não mais serão 
prorrogados: 06 meses antes do seu vencimento; 

 Contratos diversos (prestação de serviços não continuados e 
fornecimentos), que porventura apresentem algum atraso no seu 
cronograma de execução e imponham a necessidade de sua prorrogação: 02 
meses antes do seu vencimento. 

 
10. Perguntas frequentes e respostas 

 
1. Por que fiscalizar contratos administrativos? 
2. A fiscalização é obrigatória? 
3. Como é realizada a designação do fiscal? 
4. Quem é o agente fiscalizador ? 
5. Qual o perfil do fiscal? 
6. O fiscal pode alterar o objeto? 
7. O agente fiscalizador pode recusar-se ao encargo? 
8. O que o agente fiscalizador pode e deve fazer? 
9. Qual o procedimento ao receber uma Fatura/ NF ? 
10. Como é feito o pagamento das Faturas/ NF ? 
11. O que é responsabilidade subsidiária? 
12. O que significa Responsabilidade Solidária com Relação aos Encargos 

Previdenciários ? 
13. Existem penalidades aplicáveis? 
14. Onde encontro modelos de formulários para me auxiliar na 

fiscalização? 
15. Onde posso tirar dúvidas? 
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1. Por que fiscalizar contratos 
administrativos? 

Tal questionamento pode ser 
suficientemente respondido se nos 
reportarmos a um exemplo trazido por 
Maryberg Braga Neto em seu Manual 
Gestão de Contratos Terceirizados, 2001, 
p.24, quando faz um breve relato de sua 
experiência no serviço público: 

“Em um prédio de determinado órgão, 
foi verificada a desativação de quatro 
andares, que passaram a ser ocupados 
por órgão diverso do contratante, mas 
cujos serviços de limpeza continuaram a 
ser pagos indevidamente. A Contratada 
recebia sem prestar os serviços. O órgão 
que passou a ocupar os andares 
contratou outra empresa limpadora e 
passou a pagar pelos serviços de 
limpeza. Portanto, o pagamento do 
mesmo local era ilegalmente pago duas 
vezes por órgãos e para empresas 
diferentes...” 

O Tribunal de Contas da União em 
seu Manual Licitações e Contratos, (3ª. 
Edição Revista, Atualizada e Ampliada, 
Brasília: TCU, Secretaria de Controle 
Interno, 2006, p. 346) salienta com 
muita propriedade que: 

“O acompanhamento e fiscalização 
do contrato é instrumento poderoso 
que o gestor dispõe para a defesa do 
interesse público. É dever da 
Administração acompanhar e 
fiscalizar o contrato para verificar o 
cumprimento das disposições 
contratuais, técnicas e 
administrativas, em todos os seus 
aspectos.” 

São inúmeras as decisões que 
corroboram a relevância de fiscalizar a 
execução dos contratos, dentre essas 
destacamos: 

“Deve a Administração acompanhar a 
execução do contrato, e de seus 
aditivos, atentando para qualidade, as 
medições e os pagamentos das obras.” 
(Decisão TCU 1069/2001 Plenário). 

“Designe formalmente para 
acompanhar e fiscalizar a execução 
de todo e qualquer contrato firmado, 
representante da Administração, o 
qual deverá anotar em registro 
próprio todas as ocorrências 
relativas ao contrato, bem como 
adotar medidas com vistas à 
regularização das falhas ou defeitos 
observados, em cumprimento ao que 
dispõe o art. 67, caput e seus 
parágrafos, da Lei nº 8.666/93.” 
(Acórdão TCU 1412/2004 Segunda 
Câmara). 

“Proceda à designação de 
representante da Administração para 
fins de acompanhamento e fiscalização 
da execução de seus contratos, 
conforme capitulado no art. 67 da Lei 
nº 8.666/1993, no art. 6° do Decreto nº 
2.271/97 e no item 6 da IN/MARE Nº 
18/97.” (Acórdão TCU 595/2001 
Segunda Câmara). 

Isto se justifica porque a etapa de 
execução do contrato é a das mais 
complexas enfrentadas pela 
Administração, podendo surgir aí 
irregularidades e ilegalidades que 
justificam uma série de providências 
extrajudiciais e judiciais contra a 
Administração contratante, o 
contratado e o próprio agente 
fiscalizador do contrato. 

É na implementação das medidas 
administrativas na fase de execução 
que a Administração Pública apresenta 
vícios e imperfeições, pois na fase 
precedente (licitação), há disputa e, de 
certa forma, os próprios concorrentes 
se fiscalizam, evitando irregularidades. 

 
2. A fiscalização é obrigatória? 

A determinação legal decorre do artigo 
67 da Lei nº 8.666/93. O Artigo 58, 
inciso III do citado Diploma assegura à 
Administração a prerrogativa de 
fiscalizar os contratos. 
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A execução do contrato será 
acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração, 
designado pelo encarregado do órgão 
interessado na Solicitação de 
material/serviço e citado no Contrato. 

O fiscal deverá adotar as providências 
necessárias ao fiel cumprimento do 
ajuste, tendo por parâmetro os 
resultados previstos no contrato. As 
decisões e providências que 
ultrapassarem a sua competência 
deverão ser encaminhadas aos seus 
superiores, em tempo hábil, para a 
adoção das medidas convenientes. 

 

3. Como é realizada a designação do 
fiscal? 

O agente fiscalizador (ou comissão 
fiscalizadora) do contrato é o servidor 
da Administração Pública, a quem 
incumbe o dever de acompanhar a 
execução do contrato. (ver artigo 67, 
caput, da Lei Federal n° 8.666/93). 

A designação do fiscal recairá sobre o 
titular da unidade que tenha 
conhecimento técnico do objeto do 
contrato. A Lei nº 8.666/93 atribui ao 
fiscal autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento 
do contrato, o que lhe possibilita 
corrigir, no âmbito da sua esfera de 
ação e no tempo certo, eventuais 
irregularidades ou distorções 
existentes. 

Sua designação será  prevista no 
próprio instrumento contratual e a 
designação de seu substituto será 
formalizada em portaria expedida pelo 
Prefeito do Município. 

 
4. Quem é o agente fiscalizador? 

O fiscal é o representante da 
Administração para acompanhar a 
execução do contrato. Deve agir 
preventivamente, observando se a 
contratada dá cumprimento às regras 

previstas no instrumento contratual, 
buscando alcançar os resultados 
esperados no ajuste e trazer benefícios 
e economia para a Administração. 

O acompanhamento pelo FISCAL DO 
CONTRATO, não divide, nem tampouco 
retira do CONTRATADO suas 
obrigações. O acompanhamento do 
AGENTE FISCALIZADOR se presta a 
situar a Administração quanto à 
correta execução do contrato pelo 
CONTRATADO, permitindo que seja 
exigido deste a implementação do 
objeto no prazo, entre outras tarefas. 

A função do FISCAL DE CONTRATOS é 
de ser um facilitador para o 
ADMINISTRADOR PÚBLICO, pois 
permite que seja acompanhado de 
perto o respeito aos direitos das partes 
e o cumprimento das obrigações de 
contratante e contratado. 

NOTA: O art. 67 da Lei nº 8.666/93 
determina que a execução do contrato 
seja acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração 
especialmente designado, sendo ainda 
permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa 
atribuição. 

 

5. Qual o perfil do fiscal? 

A Lei nº 8.666/93 não faz referência 
expressa ao perfil do fiscal do contrato. 
Todavia, em face da relevância do 
encargo, é importante que o servidor 
designado seja dotado de certas 
qualificações, tais como: 

 Gozar de boa reputação ética-
profissional; 

 Possuir conhecimentos 
específicos do objeto a ser 
fiscalizado; 

 Não estar, preferencialmente, 
respondendo a processo de 
sindicância ou processo 
administrativo disciplinar; 
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 Não possuir, em seus registros 
funcionais, punições em 
decorrência da prática de atos 
lesivos ao patrimônio público, 
em qualquer esfera do governo; 

 Não haver sido 
responsabilizado por 
irregularidades junto ao 
Tribunal de Contas da União ou 
junto a Tribunais de Contas de 
Estado, do Distrito Federal ou 
de Município; 

 Não haver sido condenado em 
processo criminal por crimes 
contra a Administração Pública. 
 

6. O fiscal pode alterar o objeto? 

O fiscal e o gestor do contrato não 
podem alterar o objeto ou onerar a 
execução do contrato a pretexto de 
necessidades do serviço, sob pena de 
alterar a relação inicial, obrigando a 
formalização de novo contrato ou a 
alteração dos preços contratados 
(reequilíbrio econômico-financeiro). 

Contudo, no decorrer do andamento do 
contrato, pode haver modificações nas 
condições inicialmente pactuadas no 
projeto básico (especificações técnicas, 
quantidade, qualidade, forma de 
execução dos serviços), no local onde 
são executados os serviços, no prazo de 
vigência, nos preços iniciais, na forma 
de pagamento. 

Quaisquer modificações obrigam à 
alteração contratual com vistas à 
adequação do contrato à nova situação. 
Assim, ao fiscal é atribuído um poder-
dever de informar o fato à 
administração superior, no menor 
prazo possível, a fim de que também 
seja examinada a possibilidade jurídica 
do pedido, disponibilidade 
orçamentária e outros vetores. 
 
6.1. Situações Mais Comuns 

a). Acréscimo ou supressão de 
serviços - Variações de quantidades, 

sem alteração de preços unitários, 
mantidas as demais condições do 
contrato inicial. As quantidades dos 
serviços contratados podem ser 
acrescidas em decorrência de mudança 
das instalações físicas da contratante, 
como por exemplo, a mudança de 
prédio. Isso pode influenciar na 
alteração de alguns tipos de contratos 
de serviços como: 

 Vigilância/ portaria (maior ou 
menor número de postos); 

 Limpeza (a área a ser limpa 
aumenta ou diminui); 

 Lavanderia de hospital (maior 
ou menor número de leitos, 
portanto mais quilos de roupa 
para lavar). 

A consequência será o aumento do 
valor inicial atualizado do contrato em 
até 25%, ficando a Contratada obrigada 
a aceitar o aditamento, nos termos do § 
1º do artigo 65 da Lei nº 8666/93. 

As quantidades dos serviços podem, 
ainda: 

 Ser reduzidas em até 25% do 
valor inicial atualizado do 
contrato, ficando a Contratada 
obrigada a aceitar o aditamento, 
conforme § 1º do art. 65 da Lei 
nº 8666/93; 

 Ser reduzidas em percentual 
maior que 25%, desde que 
haja acordo entre os 
contratantes, em conformidade 
com o § 2º, II, do artigo 65 da 
Lei nº 8666/93. 

b). Modificação do projeto ou 
especificações – Em um contrato de 
alimentação, foi estabelecido no 
projeto básico que o fornecimento seria 
de refeições preparadas. 
Posteriormente, foi alterada 
verbalmente a forma para 
fornecimento de gêneros in natura, ou 
seja, alimentos crus, sem preparação. O 
contrato deve ser aditado para constar 
essa alteração, devendo, inclusive ser 
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demonstrado que a relação financeira 
inicial não ficou mais cara, ou mais 
barata, mantendo-se o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato. 
 
7. O agente fiscalizador pode 
recusar-se ao encargo? 

À Administração incumbe, por lei, 
nomear funcionário para o exercício da 
tarefa de acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato, bem assim como 
do recebimento do objeto do contrato. 
Deriva daí a obrigatoriedade legal de 
ser indicado um servidor para o 
exercício da missão de bem 
acompanhar e fiscalizar um contrato 
firmado pela Administração com o 
particular. Também deriva dessa 
nomeação a responsabilidade conferida 
ao agente, que poderá ensejar inclusive 
responsabilidades de ordem 
administrativa, civil e penal. 

Ninguém quer correr risco e é natural 
que servidores questionem a 
legitimidade do encargo, muitas vezes 
alegando que não prestou concurso 
para ser fiscal de contrato. Ledo 
engano: as designações advindas da 
Administração Pública, em decorrência 
de dispositivo legal, não conferem ao 
servidor atribuição que não estava 
prevista por ocasião do concurso de 
ingresso ao cargo. 

São deveres do funcionário, cumprir as 
ordens superiores, exceto quando 
forem manifestamente ilegais. O 
raciocínio empregado para a 
designação de fiscal de contrato é o 
mesmo aplicável para o caso de 
nomeações para comissões sindicantes, 
estando também incumbido de realizar 
este mister. Trata-se de obrigação 
adicional, indicada entre os 
compromissos dos agentes públicos, 
não havendo, portanto, possibilidade 
de ser recusado o encargo. 

A recusa somente poderá ocorrer, 
segundo a doutrina, nas seguintes 
hipóteses: 

 Quando for impedido ou 
suspeito o agente (por ser 
parente, cônjuge, companheiro, 
ou por amigo íntimo ou inimigo, 
por ter recebido presentes, ter 
relação de débito ou crédito 
com o contratado ou qualquer 
outro tipo de interesse, direto 
ou indireto, plenamente 
justificado); 

 Por não deter conhecimento 
técnico específico quando a lei 
ou o objeto do contrato o exigir. 
 

8. O que o agente fiscalizador pode e 
deve fazer? 

 Solicitar cópia do edital, do 
contrato, do empenho e da 
proposta da contratada 
formando um expediente de 
acompanhamento; 

 Ler atenciosamente o contrato e 
transferir para a ficha técnica 
todas as informações 
necessárias ao bom e fiel 
cumprimento de sua função; 

 Observar especialmente o que 
dispõem os artigos 54, 57, 58, 
59, 60, 65 e outros relativos à 
matéria contratual; 

 Observar as responsabilidades 
de contratante e contratada, o 
dia de início e o dia do fim da 
vigência do contrato; 

 Registrar toda e qualquer 
ocorrência relativamente ao 
acompanhamento e fiscalização 
do contrato; 

 Manter um arquivo próprio, 
para o fim exclusivo de 
acompanhamento da execução 
do contrato, onde possa 
guardar: cópia do contrato, 
proposta da contratada e edital 
completos; anexos; cópia do 
projeto básico, quando o caso; 
pasta de comunicações 
realizadas com o preposto 
(cartas, notificações, etc); pasta 
de resposta de comunicações 
feitas pelo preposto da 
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contratada; pasta de 
comunicações internas;  

 Manter um livro próprio de 
registro para as anotações e 
listas de verificação. 
Providenciar a identificação na 
capa, da qual deverá constar 
obrigatoriamente: identificação 
do contrato;  

 Anotar as irregularidades 
encontradas, as providências 
que adotou, os incidentes 
verificados e o resultado dessas 
medidas, na forma acima 
sugerida. 

Em caso de dúvidas, solicitar 
assessoramento técnico necessário. 
 

9. Qual o procedimento ao receber 
uma Fatura/ NF? 

1. Assinar, e colocar data e hora, 
na carta e na cópia que 
acompanha as faturas. Conferir 
as notas fiscais/ faturas 
relacionadas na carta. 

2. Verificar 
• O período, valor 

unitário, valor total e 
descrição dos serviços 
encontram-se de acordo 
com o estabelecido no 
contrato; 

• Se as condições de 
pagamento do contrato 
foram obedecidas; 

• Se o valor cobrado 
corresponde exatamente 
à medição dos serviços 
pactuados; 

• Se a Nota Fiscal tem a 
validade e se está 
corretamente 
preenchida; 

• Se está acompanhada 
das guias de quitação do 
FGTS/ INSS sobre a 
mão-de-obra 
empregada, conforme 
determina o contrato;  

• Se a contratada 
apresentou toda a 
documentação prevista. 

3. Se houver necessidade de 
saneamento de matéria/ serviço 
ou de documentação, 
recomendar ao contratado 
providências nesse sentido, 
formalmente (ofício), somente 
após a resolução do evento 
poderá ocorrer a liquidação e 
pagamento da despesa. 
No caso de devolução de nota 
fiscal ou de qualquer outro 
documento ou, ainda, quando 
houver necessidade de solicitar 
à contratada algum documento 
(guias, carta de correção, 
faturamento complementar), 
formular o pedido por escrito, 
por meio de ofício, anexando 
uma cópia no processo, 
justificando o motivo da 
devolução; 

4. Estando a nota fiscal e 
respectiva documentação de 
acordo, o fiscal poderá atestar o 
serviço ou fornecimento.  

5. Caso não tenha em mãos o 
processo, localizá-lo, 
solicitando-o para a juntada da 
documentação correspondente 
ao faturamento.  
As notas fiscais e respectivos 
documentos não deverão 
tramitar em separado, evitando-
se o extravio.  

6. A juntada de documentos 
deverá obedecer à seguinte 
ordem: 
 Nota Fiscal devidamente 

atestada; 
 Formulário de Medição/ 

Relatórios; 
 Autorização de Pagamento 

assinada; 
 Certidões de Regularidade 

Fiscal (Certidão Negativa, 
ou Positiva, com efeito de 
Negativa) atualizadas e 
válidas; 
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 Recolhimento do ISS e de 
débitos previdenciários e 
trabalhistas, quando for o 
caso. 

Os documentos apresentados 
no processo deverão ser 
numerados com rubrica do 
servidor que promoveu a 
juntada. 

7. Remeter os autos do processo 
para a área responsável pela 
liquidação. 
 

10. Como é feito o pagamento das 
Faturas/ NF? 

As condições de pagamento serão 
aquelas constantes do contrato, 
devendo ser observada tramitação 
adequada para liberação, em tempo 
hábil para pagamento pelo Fiscal. 

A documentação que permite a 
liberação do pagamento à Contratada é 
composta de notas fiscais/ faturas, 
medições aprovadas pelo gestor, 
formulário para autorização de 
pagamento assinado, comprovante de 
recolhimento de encargos e 
comprovação/ atestado de realização 
dos serviços. 

NOTA: Constitui-se como OBRIGAÇÃO 
E RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA o recolhimento dos 
encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato e apresentar, por 
ocasião da entrega da fatura, os 
respectivos comprovantes de 
pagamento/ recolhimento à 
Contratante. 
 
11. O que é responsabilidade 
subsidiária? 

A fim de tentar reduzir as suas 
dimensões, a Administração Pública 
celebra acordos de vários tipos, 
buscando a colaboração do setor 
privado. Dentre eles, está a 
terceirização de serviços. 

Na terceirização de serviços, há a figura 
do tomador de serviços (empresa que 
contrata serviços especializados), do 
prestador de serviços e do empregado 
terceirizado. 

Juridicamente, o trabalhador tem 
vínculo empregatício com o prestador 
de serviços, pois tem seu contrato 
firmado diretamente com este. No 
entanto, está subordinado 
tecnicamente ao tomador de serviços, 
uma vez que presta serviços, 
geralmente, no local onde funciona a 
empresa deste último. 

Por não estar explicitamente regulada, 
a terceirização suscita controvérsias na 
doutrina e jurisprudência no tocante à 
responsabilização pelos encargos 
trabalhistas devidos ao empregado 
terceirizado. Quem seria o 
responsável? O prestador ou o tomador 
de serviços? 

Seriam responsáveis solidários ou 
haveria uma responsabilidade 
subsidiária por parte do tomador de 
serviços? Muito embora o Tribunal 
Superior do Trabalho tenha sumulado 
sobre o assunto (Enunciado 331), 
atribuindo a responsabilidade 
subsidiária ao tomador de serviços, as 
discussões continuam acirradas. 

O fundamento para a atribuição de 
responsabilidade subsidiária à 
entidade tomadora de serviços baseia-
se na teoria da culpa in eligendo e in 
vigilando. Destarte, por ser beneficiária 
imediata da força laboral dos 
empregados, deve arcar com o ônus da 
má escolha da empresa responsável 
pela prestação de serviços. Por outro 
lado, em nenhuma hipótese deve o 
trabalhador ser apenado pelo 
descumprimento das obrigações 
oriundas de uma relação laboral 
intermediária, já que despendeu sua 
força de trabalho em favor das 
entidades reclamadas. 
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12. O que significa Responsabilidade 
Solidária com Relação aos Encargos 
Previdenciários? 

A contratante dos serviços antecipa o 
recolhimento da contribuição devida 
pela empresa contratada, nas hipóteses 
previstas na legislação. Este valor 
equivale a onze por cento do valor 
bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de 
prestação de serviços. 

O valor retido deverá ser destacado na 
nota fiscal, fatura ou recibo de 
prestação de serviços, sendo 
compensado quando do recolhimento 
das contribuições destinadas à 
seguridade social devidas sobre a folha 
de pagamento dos segurados. 

O contratado deverá elaborar folha de 
pagamento, Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, Informações à Previdência 
Social e Guia da Previdência Social, 
distintas para cada estabelecimento ou 
obra de construção civil da empresa 
contratante do serviço. A empresa 
contratante deverá exigir cópias dessa 
documentação quando da quitação da 
nota fiscal ou fatura. 

Em se verificando omissão de sua parte 
no cumprimento dessa obrigação é que 
poderão ser também responsabilizadas 
determinadas pessoas, físicas ou 
jurídicas, de alguma forma 
relacionadas ao fato gerador do tributo, 
os chamados responsáveis solidários. 

Nesse caso, o débito poderá ser 
cobrado de qualquer desses sujeitos, o 
devedor originário ou o responsável 
solidário, não podendo este se furtar à 
cobrança sob a alegação de que deve 
ser acionado primeiro aquele. Não há 
benefício de ordem. 
 
13. Existem penalidades aplicáveis? 

Verifique as cláusulas no contrato. 
 
14. Onde encontro modelos de 
formulários para me auxiliar na 
fiscalização? 

 Neste Manual, na relação de anexos. 
 
15. Onde posso tirar dúvidas? 

Na Controladoria do Município ou 
Departamento Jurídico. 
 
 

 

 


