
Guarulhos, 2018

APRESENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA 
FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

• FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL – DECRETO 33.912/2017

• PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

• INCLUSÃO NO SISTEMA AUDESP E INDICAÇÃO DO GESTOR

• PROCEDIMENTOS DO TCESP E BOAS PRÁTICAS PARA A

EXECUÇÃO CONTRATUAL

• ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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Fiscalização e gestão de contratos são dois institutos distintos, 
porém complementares, essenciais para que a administração 
obtenha os resultados esperados das contratações realizadas

INDICAÇÃO

A ser feita formalmente pelo Titular do
Órgão demandante dos serviços, obras
ou materiais objeto do contrato e
designados por meio de despacho do
ordenador de despesa, previamente à
formalização do ajuste (Art. 6º, Dec.
33.912/17).
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SUBSTITUTO

Para que não haja descontinuidade da
fiscalização do contrato, é imprescindível
que seja designado, no mesmo ato,
respectivo substituto, que atuará nos
casos de afastamento ou impedimento
do titular.

REQUISITOS PARA 
INDICAÇÃO / 
DESIGNAÇÃO

I - possuir conhecimentos específicos do
objeto a ser fiscalizado, se possível;
II - não estar respondendo a processo
administrativo disciplinar;
III - não possuir em seus registros funcionais,
punições em decorrência da prática de atos
lesivos ao patrimônio público, em qualquer
esfera de governo.
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FISCALIZAÇÃO 
COMPARTILHADA

A fiscalização do contrato poderá ser
compartilhada, devendo ser definida, no ato
que designar os respectivos fiscais, a parcela
do objeto contratual que será atribuída a
cada um (Art. 7º, Dec. 33.912/17).
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ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES

NO RECEBIMENTO DE BENS E LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS CONTÍNUOS E SERVIÇOS

a ) CONHECER sobre o produto que irá receber (prazo,
características, condições etc.), observando o descrito no
contrato, termo de referência e empenho

b) MANIFESTAR-SE sobre pedido de prorrogação de prazo
para início da prestação de serviços.

c) RECEBER provisoriamente o bem para posterior
verificação, conferindo:
 se a quantidade e o valor unitário e o total dos produtos

constante na nota fiscal estão de acordo com o
informado no contrato e/ou empenho; e,

 se a nota fiscal tem validade e está preenchida
corretamente.

Recusar recebimento de
bens cuja quantidade (e/ou
valor) estiver em desacordo
com o contrato e/ou
empenho.

Recusar recebimento da
nota fiscal em desacordo
com o contrato e/ou
empenho, ou se estiver
incorretamente preenchida
ou não válida.

MANIFESTAR-SE sobre
pedido de prorrogação de
prazo para início da
prestação de serviços.
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ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES

d) RECOMENDAMOS que o recebimento provisório
seja atestado em uma das vias ou destaque do
documento fiscal a ser entregue ao fornecedor, com
as seguintes informações: data da entrega, hora,
identificação e assinatura fiscal

e) na etapa de verificação do produto recebido,
ATENTAR para: o prazo de validade, a especificação e
a qualidade do produto entregue, de acordo com o
especificado no termo de referência

f) RECEBER DEFINITIVAMENTE o bem após verificar
o prazo de validade, a especificação e a qualidade
do produto entregue, efetuando o ateste de sua
conformidade. Para isso deve-se apor carimbo
específico no verso da nota fiscal e preencher os
campos determinados

RECUSAR o recebimento definitivo de
bens em desconformidade com o
contratado, principalmente em termos
de prazo de validade, quantidade,
especificação e qualidade do bem,
comunicando o fato à unidade gestora
e à contratada.
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FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM 
PREDOMINÂNCIA DE MÃO DE OBRA 

Exemplo 1

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios não preparados 

para alimentação escolar 

Ordem de fornecimento: Secretário de Educação 

Forma de entrega: Almoxarifado central, o qual compete 

distribuir para as unidades escolares 

Forma de faturamento: Por fornecimento
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FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM 
PREDOMINÂNCIA DE MÃO DE OBRA 

Exemplo 1

No município verificamos que a entrega dos produtos é feita no almoxarifado central.
Podemos, assim, concluir que, como as mercadorias serão estocadas e depois
distribuídas, as entregas serão vultosas e deverão ser feitas com menor frequência, já
que o trabalho de distribuição às unidades será feito pela própria Secretaria de
Educação. Para essa modelagem de fornecimento do objeto contratado, é comum que
seja designado como fiscal do contrato o chefe do almoxarifado central da prefeitura
ou da unidade, responsável pelo recebimento direto dos produtos. Tendo ciência da
complexidade do assunto, o chefe do almoxarifado realiza a designação de um outro
servidor mais bem habilitado para a função de fiscal.
Neste caso, quem é o responsável pelo recebimento da mercadoria?
Quais os procedimentos devem ser adotados pelo fiscal responsável pelo 
recebimento?
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FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM 
PREDOMINÂNCIA DE MÃO DE OBRA 

Exemplo 1

Neste caso, quem é o responsável pelo recebimento da mercadoria?
Na hipótese de fiscalização compartilhada por solicitação, esse servidor é quem
deverá receber a mercadoria, em conjunto com o almoxarife. Em todo caso,
considerando que a entrega dos alimentos é centralizada e que a nota fiscal é emitida
por fornecimento, o servidor responsável por receber as mercadorias deve responder
pela fiscalização da execução do contrato e, consequentemente, pelo atesto de
recebimento da mercadoria.

Quais os procedimentos devem ser adotados pelo fiscal responsável pelo
recebimento?
O agente deve conferir as especificações, as quantidades e os valores informados na
nota fiscal com o que consta do contrato e com o que, de fato, está sendo entregue,
bem como deve realizar a análise qualitativa das mercadorias (qualidade, estado de
conservação, prazo de validade, etc.) e da forma de entrega (condições de transporte
e de acondicionamento, embalagens, etc.).
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OBJETIVO

ÁREAS 
RESPONSÁVEIS 

GESTÃO DE CONTRATOS

Dependendo da organização
de cada órgão, pode haver
mais de uma unidade
responsável pela gestão dos
contratos (Parágrafo único
Art. 2º, Dec. 33.912/17).

Garantir a conformidade de
todos os procedimentos
necessários à formalização,
execução e encerramento do
termo de contrato.
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ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES GESTOR

ATIVIDADES E RESPONSABILIDES NA CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS (Art. 4º, Dec. 33.912/17).

a) Juntar ao processo administrativo todas as informações e
documentação necessárias à formalização do termo de contrato.

b) RECEBER E VERIFICAR A REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA PARA FINS DE FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE
CONTRATO, ATENTANDO PARA: data de validade das certidões;
inexistência de débitos fiscais junto aos órgãos federais,
estaduais e municipais; apresentação de caução, se exigida,
verificando sua validade e se o valor caucionado está de acordo
com o previsto no edital; e, demais documentos exigidos.

c) PROVIDENCIAR A DIVULGAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS,
conforme parâmetros que serão estabelecidos por Portaria que
será editada pela CGM
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ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES GESTOR

d) ENCAMINHAR AO FISCAL DO CONTRATO documentos necessários ao correto
acompanhamento da execução contratual: cópia do termo de contrato, cópia do empenho,
termo de referência, cópia da proposta da contratada etc. Ou seja, toda documentação
necessária à correta fiscalização da execução contratual

e) RECEBER E JUNTAR AO PROCESSO os registros de ocorrências efetuados pelo fiscal do
contrato e ADOTAR as providências necessárias em caso de haver proposta de apenação por
inadimplemento total ou parcial de cláusulas contratuais.

f) RECEBER E VERIFICAR a regularidade da documentação apresentada pela contratada para
fins de liquidação e pagamento (data de validade das certidões, inexistência de débitos
fiscais junto aos órgãos federais e municipais). Atentar para a possibilidade de
inadimplência das obrigações trabalhistas por parte da contratada (folha de pagamento,
hora extra e outras dos funcionários da contrata prestando serviços contínuos nas
dependências da unidade contratante).

Em caso de não conformidade: devolvê-la ao fiscal do contrato para este 
providenciar sua regularização junto à contratada.
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ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES GESTOR

IRREGULARIDADES A EVITAR nos procedimentos de gestão 

FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS OU LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SEM A
DOCUMENTAÇÃO DEVIDA OU COM CERTIDÃO VENCIDA.

PERDA DE PRAZO PARA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSUFICIENTES RECURSOS FINANCEIROS.

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E/OU ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO SEM A
DEVIDA FORMALIZAÇÃO DE ADITIVOS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL.



DEPARTAMENTO DE FORMALIZAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS

SECRETARIA DA 

FAZENDA



SECRETARIA DA FAZENDA

15

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

MODALIDADE DO CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO.

NÃO RESTRITO À LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE

DIREITO PRIVADO- LEI DO INQUILINATO – LEI Nº 8.245/91.

http://www.guarulhos.sp.gov.br/cadastro-imoveis

http://www.guarulhos.sp.gov.br/cadastro-imoveis
http://www.guarulhos.sp.gov.br/cadastro-imoveis
http://www.guarulhos.sp.gov.br/cadastro-imoveis
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OBJETIVO

Agilizar e adequar os 

procedimentos 

administrativos à 

locação de imóveis.

Estabelece os 

procedimentos para 

celebrar, aditar, 

prorrogar e rescindir 

contratos de locação de 

imóveis.

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SECRETARIA DA FAZENDA

DECRETO 
34.679/2018
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LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SECRETARIA DA FAZENDA

PROCEDIMENTOS PARA 

NOVA LOCAÇÃO



CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL

PRAZO CONTRATUAL PRETENDIDO

FISCAL DO CONTRATO

JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA

SECRETARIA

MEMORANDO PARA O DEPARTAMENTO DE 

FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE 

CONTRATOS – SGM03

SECRETARIA DA FAZENDA

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
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LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SECRETARIA DA FAZENDA

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

• Manifestar o interesse prazo mínimo de 90

dias antes do vencimento.

• Informar o prazo desejado.

• Se houve mudança na finalidade de uso

Porque?

• Não é possível prorrogar contrato vencido.

• Gera custos a Municipalidade- indenizações.
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LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SECRETARIA DA FAZENDA

PROVIDÊNCIAS

• Toda documentação orçamentária – art. 39.

• Nota de empenho (artigo 58, 60 e 61 da lei

4320/64)

• Assinatura do contrato e de outros instrumentos

(artigo 62 da Lei 8666/93);

• Publicação do extrato do contrato (parágrafo

único do artigo 61 da Lei 8666/93)
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LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA DE EMPENHO
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LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA DE EMPENHO

O que deve ser verificado:

• Credor e o CNPJ/CPF.

• Objeto do Contrato.

• Número do Contrato e sua vigência.

• Valor total disponível para a execução do

contrato no exercício vigente.

• Cronograma de desembolso previsto na

execução do contrato.

• Dotação orçamentária destinada a essa despesa
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LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SECRETARIA DA FAZENDA

MANUTENÇÕES E REFORMAS
SECRETARIA QUE UTILIZA O IMÓVEL DEVE:

• Conservar o imóvel (Imóveis locados-

equiparam-se aos Próprios Municipais)

• Fazer manutenção periódica para evitar

indenização futura

• Dar ciência e obter autorização do

proprietário para:

adequar a estrutura do imóvel (o projeto

próprio deve estar no processo administrativo)



LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SECRETARIA DA FAZENDA

ENCERRAMENTO DO 

CONTRATO



OFICIO GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL – SASP01-

RETIRADA  DOS ALARMES

INFORMAR- DATA  DE 

DESOCUPAÇÃO.

SE NECESSÁRIO

MEMO OU 

MANIFESTAÇÃO NO PA 

PARA O DFAC– SGM03

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA 

DE 30 DIAS.

INFORMAR

DATA DA DESOCUPAÇÃO 

GARANTIR A DESOCUPAÇÃO 

COMPLETA DO IMÓVEL

SECRETARIA

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E 

GUARDA DO IMÓVEL

VISTORIA E ENTREGA DAS 

CHAVES AO PROPRIETÁRIO

A SECRETARIA DEVERÁ INDICAR SERVIDORES PARA 

ACOMPANHAR OS TRAMITES DA DEVOLUÇÃO ATÉ A EFETIVA 

ENTREGA DAS CHAVES
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SISTEMA DE CAPTURA DE DADOS JUNTO AOS
ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, QUE VISA A
REALIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO FEITO
PELO TCESP.

AUDESP



FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

27

AUDESP – FASE IV
Contempla os seguintes módulos
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LICITAÇÃO

Cadastramento de todas as fases do processo;
Tipo de Licitação;
Descrição do objeto;
Justificativa de aquisição / contratação;
Dotação (origem dos recursos);
Divisão em Lotes;
Aplicação da Lei Complementar nº 123/06 ME/EPP
Orçamentos (CNPJ / Valor Unitário e total/unidade
de medida/data do orçamento);
Declaração de existência de recursos (declaração
de ordenador da despesa + LRF);
Subcontratação;
Parecer Jurídico;
Número do edital;
Publicação - veículos de comunicação;
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AJUSTES
Decorrentes de Licitações e 

Contr. Diretas
valor igual ou superior a 

R$20.000,00.

Dados do contratado;
Objeto;
Valor;
Empenho;
Cláusulas financeiras/penais/garantias;
Classificação econômica;
Vigência;
Dados do Gestor;
Publicações;
Responsáveis pelo ajuste.
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ADITIVOS
Decorrentes dos Ajustes

Objeto;
Valor;
Empenho;
Justificativa e Autorização;
Vigência;
Dados do Gestor;
Publicações;
Responsáveis pelo ajuste.
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• Licitações adjudicadas,  bem como contratações diretas com valor igual ou superior a R$20.000,00.

Data de assinatura do contrato/ajuste igual ou superior a 02.01.2018;

10 dias a contar da data da assinatura do Contrato ou do Ajuste Congênere.

Vigência da regra  até 29.06.2018

• Licitações adjudicadas, bem como contratações diretas  com valor igual ou superior a R$10.000,00.

Data de assinatura do contrato/ajuste igual ou superior a 02.07.2018;

10 dias a contar da data da assinatura do Contrato ou do Ajuste Congênere.

Vigência da regra até 31.12.2018

• Licitações adjudicadas, bem como contratações diretas com valor igual ou superior a 250 UFESPs

Data de assinatura do contrato/ajuste igual ou superior a 02.01.2019;

10 dias a contar da data da assinatura do Contrato ou do Ajuste Congênere.

Vigência da regra a partir de 02.01.2019
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FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

As ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS não são inseridas 

previamente no AUDESP. 

Lançamos as fases da licitação até a homologação.

Comunicado TCE SDG nº 16/2017: Apenas no momento 

do Ajuste de Fornecimento, e se estiverem dentro dos 

valores acima mencionados.
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FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

Em casos de inadimplemento com relação ao objeto contratado, caberá ao Gestor
informar o DLC, visando a expedição de Notificação ao Contratado quanto às
penalidades cabíveis, e quanto ao prazo de apresentação de Defesa Prévia.
Caso haja apresentação de Defesa Prévia, tais razões serão submetidas ao
conhecimento do Gestor que opinará quanto ao acolhimento ou não.
Em caso de ausência ou não acolhimento da Defesa Prévia, a penalidade será
aplicada pelo Secretário da Fazenda, nos limites positivados no edital e contrato,
cabendo ao DLC a cientificação da Contratada para eventual recurso, o qual também
será submetido ao Gestor para ciência e acolhimento ou não das razões recursais.
A decisão quanto ao eventual recurso incumbe ao responsável pela Pasta
Contratante.
Cumpre ao DLC os atos que visam garantir o contraditório e a ampla defesa,
propiciando o apoio ao Gestor e possibilitando a eficácia do procedimento
sancionatório.

PROCEDIMENTO SANCIONATÓRIO
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FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

Decreto nº 33.912/2017, Artigo 6º: 

“… PREVIAMENTE À FORMALIZAÇÃO DO AJUSTE, ...”

Orientação do DLC: 

No momento da requisição da contratação, com os dados

NOME, CPF, e CARGO OCUPADO

MOMENTO  DA  INDICAÇÃO  DO
GESTOR  E  FISCAL  NO  PROCESSO 
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Legislação que criou a Controladoria Geral: Lei 7.550 de 19 de Abril 

de 2017

ATRIBUIÇÕES DCI

Art. 156. Compete ao Departamento de Controle Interno: 

V - apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão 

institucional; 
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EXECUÇÃO CONTRATUAL
REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS
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EXECUÇÃO CONTRATUAL
REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS
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EXECUÇÃO CONTRATUAL
REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS
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EXECUÇÃO CONTRATUAL
REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS
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EXECUÇÃO CONTRATUAL
REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS

• DCI

• Órgãos do MP

• TECESP

• TCU

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
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PRINCIPAIS PROBLEMAS NA GESTÃO DE 

CONTRATOS

• FALTA DE CONHECIMENTO DO OBJETO 

CONTRATADO

• NÃO PROCEDER O ACOMPANHAMENTO 

DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
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PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO DCI A SEREM ADOTADOS PELOS 

GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS

CRIAR UM EXPEDIENTE DE ACOMPANHAMENTO PARA CADA CONTRATO

(ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO), PARA QUE TODOS OS

PROCEDIMENTOS FIQUEM REGISTRADOS (POR EXEMPLO: CÓPIA DA PORTARIA

DE DESIGNAÇÃO, CONTRATO E SEUS ANEXOS, RELATÓRIOS, FOTOS,

NOTIFICAÇÕES, ETC)

DAR CIÊNCIA AO ORDENADOR DA DESPESA DE TODOS OS RELATÓRIOS E

OCORRÊNCIAS

REALIZAR “CHECK LIST” PARA PROCEDER AO ACOMPANHAMENTO

CONTRATUAL (QUANTIDADE, PRODUTO, PRAZO, VALIDADE, CRONOGRAMA DE

ENTREGA, EMBALAGEM, ETC)

ELABORAR QUESTIONÁRIOS PARA AS UNIDADES NO INTUITO DE OBTER

INFORMAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS, AUXILIANDO ASSIM NA EXECUÇÃO

CONTRATUAL/ TOMADA DE DECISÕES/CORREÇÃO DE FALHAS

TODA DOCUMENTAÇÃO DEVE SER POR ESCRITO E PROTOCOLADA( ELABORAR

ATA DE REUNIÃO).

PROCEDER A VISITA “IN LOCO” NO INTUITO DE CONHECER A UNIDADE E OS

PROCEDIMENTOS

CONSTITUIR OUTROS SERVIDORES COMO FISCAIS OU AUXILIARES, NO CASO DE

HAVER MUITAS UNIDADES PARA ENTREGA (FISCALIZAÇÃO COMPARTILHADA)
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ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES DO CONTRATADO (RAZÃO SOCIAL, MUDANÇA DE 

SÓCIOS, ETC)

MANTER SEMPRE MAIS DE UM SERVIDOR ACOMPANHANDO O CONTRATO, PARA

QUE NÃO HAJA INTERRUPÇÃO DAS TAREFAS NO CASO DE FÉRIAS OU OUTRO

IMPEDIMENTO (TITULAR E SUPLENTE), PODENDO HAVER A DELEGAÇÃO

DESTAS ATRIBUIÇÕES POR UM DETERMINADO PERÍODO (FÉRIAS,

AFASTAMENTO)

ENCAMINHAR AO ORDENADOR DE DESPESA INFORMAÇÕES AUXILIARES PARA

A CONFECÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA E MEMORIAIS DESCRITIVOS PARA

TENTAR CORRIGIR POSSÍVEIS DISTORÇÕES, EM RAZÃO DO CONHECIMENTO

ADQUIRIDOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS

MUNICIAR O FISCAL COM TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À

FISCALIZAÇÃO

NOTIFICAR AS EMPRESAS CONTRATADAS SEMPRE QUE OCORREREM FALHAS

OU ERROS, NA TENTATIVA DE INIBIR A REINCIDÊNCIA

APRESENTAR JUSTIFICATIVA TÉCNICA SEMPRE E ESPECIALMENTE QUANDO

HOUVER A NECESSIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL, OBSERVADO O

PERCENTUAL LEGAL DE ACRÉSCIMO/ SUPRESSÃO

ANEXAR TODAS AS REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE À EXECUÇÃO CONTRATUAL,

CONTENDO A RESPOSTA DA UNIDADE
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CONTRATOS DE OBRAS

ELABORAR RELATÓRIO MENSAL CONTENDO SE OS SERVIÇOS ESTÃO DE

ACORDO COM A PLANILHA CONTRATUAL, ESPECIFICAÇÕES, PROJETO,

QUANTIDADE, CUSTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL

DESCRITIVO, ETC

EMITIR NOTIFICAÇÕES PARA A EMPRESA CONTRATADA QUANDO HOUVER MÁ

QUALIDADE, ATRASOS DE CRONOGRAMAS

APRESENTAR JUSTIFICATIVA TÉCNICA QUANDO HOUVER A NECESSIDADE DE

ADITIVO CONTRATUAL, OBSERVADO OS PERCENTUAIS LEGAIS PARA

ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

REGISTRAR NO DIÁRIO DE OBRAS TODAS AS IRREGULARIDADES DETECTADAS

REALIZAR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DEMONSTRANDO A EVOLUÇÃO DA OBRA
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ACOMPANHAR A EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO - RECURSOS

NECESSÁRIOS PARA AS MEDIÇÕES ( RESERVA, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E

PAGAMENTO)

ATESTAR APÓS A CONFERÊNCIA E CONSTAR SOMENTE O QUE FOI REALIZADO

SEMPRE CONSTAR JUSTIFICATIVA TÉCNICA (MOTIVOS E INÍCIO), QUANDO DA

ORDEM DE PARALISAÇÃO DA OBRA

APRESENTAR PLANILHA DE PERCENTUAL E VALOR DA OBRA EXECUTADA (MÊS

A MÊS OU CONFORME MEDIÇÃO APRESENTADA)

VERIFICAR TODAS AS CERTIDÕES OBRIGATÓRIAS BEM COMO A

DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS ENCARGOS TRABALHISTAS
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2018

DECRETO Nº 34.729 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO DEPARTAMENTO DE

CONTROLE INTERNO Nº 02/2018, QUE DISPÕE SOBRE AS

REQUISIÇÕES, FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA

DEFESA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS OU RECURSOS E

DEMAIS SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE

CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

INSTRUÇÃO DISPONÍVEL NO PORTAL DA PREFEITURA - CGM
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I – Princípios da licitação e contratos públicos (art. 3º da Lei n°
8.666/93):

• Legalidade

• Impessoalidade

• Moralidade

• Publicidade

• Eficiência

• Probidade Administrativa

• Seleção da proposta mais vantajosa (competição - isonomia)

• Julgamento objetivo

Vinculação ao instrumento convocatório (Termo de Referência - TR)

ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
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II – Decreto Municipal n° 33.857/16 – dispõe sobre licitações e 

contratos.

Art. 17: Assinado o contrato ou retirado o instrumento equivalente, o 

processo deverá ser remetido à unidade incumbida de seu 

gerenciamento, onde permanecerá até o recebimento definitivo do 

objeto.

Art. 19. As alterações contratuais deverão ser previamente 

justificadas, por escrito, contendo informações sobre o acréscimo ou 

supressões pretendidas, quer em relação ao valor quer em relação aos 

quantitativos, devidamente autorizadas por autoridade competente

(art. 3°, VI) e formalizadas por meio de termo de aditamento

(Secretaria da Fazenda - Departamento de Licitações e Contratos –

Divisão Técnica de Compras e Contratações).

ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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III – Decreto Municipal n° 33.912/17 – dispõe sobre as atividades dos 

gestores e fiscais dos contratos.

GESTOR:
Art. 2º Considera-se gestão de contratos, para os fins deste Decreto, o serviço 

geral administrativo realizado desde a formalização até o término do 

contrato, por qualquer das hipóteses previstas em lei e no contrato.

Parágrafo único. As atribuições necessárias à gestão dos contratos serão 

exercidas por uma ou mais unidades administrativas de acordo com a estrutura 

do órgão ou entidade contratante (gestão compartilhada).

Art. 4º Constituem atividades a serem exercidas pela unidade administrativa 

responsável pela gestão de contratos:

(...)

VII - executar as diligências e providenciar a tramitação necessária que 

precedem a assinatura dos contratos, termos aditivos (alteração contratual –

art. 65 da Lei n° 8.666/93) e de apostilamento, termos de rescisão contratual, 

termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao 

final, promover a publicidade desses atos;
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III – Decreto Municipal n° 33.912/17 – dispõe sobre as atividades dos 

gestores e fiscais dos contratos.

FISCAL:

Art. 5º Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administração

com atribuição de fiscal de contrato:

(...)

VII - consultar a unidade demandante dos serviços, obras ou materiais sobre a

necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato (ou qualquer

outra alteração prevista pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93, se detectar algo que

possa sugerir a adoção de tais medidas; - “no exercício da fiscalização”.
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IV – Art. 65 da Lei de Licitações (Lei n° 8.666/93) – hipóteses de 

alteração contratual.

1. Requisitos:

• justificativa técnica motivava (documentação pertinente) – vinculação ao edital –

impossibilidade de inovação do objeto licitado e contratado (TR art. 7°, §2°,II 

Lei 8.666/93);

• autorização da autoridade competente (Secretário ou  Coordenador);

• documentação de habilitação e qualificação do contratado (art. 55, XIII, da Lei de 

Licitações + art. 27 e seguintes da mesma Lei de Licitações);

• documentação orçamentária (LRF / LC n° 101/2000) : Declaração do Ordenador de 

Despesa; Impacto Orçamentário: Cronograma de Desembolso; Nota de Empenho);

• envio ao Departamento de Licitações e Contratos – DLC.



52

ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

IV – Art. 65 da Lei de Licitações (Lei n° 8.666/93) – hipóteses de 

alteração contratual.

2. Hipóteses:

I - Unilateral pela Administração Pública:

a) modificação do projeto ou das especificações (qualitativa); respeito ao edital e ao 

TR – cuidado com a ausência de prévia fixação do preço unitário – necessária 

prévia “abertura de tabela/custo/objeto/serviço” - §3° do art. 65 da LL;

b) modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto nos limites da Lei (quantitativa);

§ 1° - acréscimo e supressões : regra até 25% do valor inicial atualizado do contrato ( 

reformas até 50%)

II – Bilateral : acordo das partes (prévia anuência do contratado):
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IV – Art. 65 da Lei de Licitações (Lei n° 8.666/93) – hipóteses de 

alteração contratual.

a) substituição garantia;

b) modificação do regime (forma) execução / modo de fornecimento;

c) modificação forma de pagamento;

d) restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial (fatos imprevisíveis 

ou previsíveis de conseqüências incalculáveis); caso fortuito ou força maior; fato do 

príncipe; que configure álea econômica extraordinária e extracontratual;

e) supressão maior que 25% do valor inicial do contrato atualizado (art. 65, § 2°, II).

Obs: Reajuste de Preço - a simples

variação do valor do contrato (reajuste )

não caracteriza alteração contratual

podendo ser registrado por simples

apostilamento, dispensando a celebração

de aditamento.



54

Legislação de regência:

● Lei 8.666/93 – Artigo 57

● Decreto Municipal nº 33.857/16 – Artigo 18

Prorrogação de Contratos

ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência

dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas

estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se

houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato

convocatório;

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que

poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com

vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração,

limitada a sessenta meses;

III -(VETADO)

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de

informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e

oito) meses após o início da vigência do contrato.

LEI Nº 8.666/93 – LEI DE LICITAÇÕES:
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V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos

contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja

interesse da administração.

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de

entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que

ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade

das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do

contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho

por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites

permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro

reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua

ocorrência;

LEI Nº 8.666/93 – LEI DE LICITAÇÕES:
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VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive

quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento

ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais

aplicáveis aos responsáveis.

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

§ 3o É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

§ 4o Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização

da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo

poderá ser prorrogado por até doze meses.

LEI Nº 8.666/93 – LEI DE LICITAÇÕES:
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Art. 18. Observado o limite de sessenta meses, os contratos de prestação de

serviços executados de forma continuada, mantidas as mesmas

condições avençadas, poderão ser prorrogados por prazos iguais ou

inferiores ao originalmente pactuado, desde que:

I - justificada a necessidade dos serviços e da prorrogação do prazo;

II - o contratado haja cumprido satisfatoriamente suas obrigações; e

III - pesquisa prévia revele que os preços são compatíveis com os de

mercado, nos termos do artigo 8º, deste Decreto.

DECRETO MUNICIPAL Nº 33.857/2016:
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Obrigação do Gestor do Contrato (art. 4º, VI, do Decreto Municipal nº

33.912/2017)

→ Antecedência Necessária: Quanto tempo? Por quê?

Art. 4º Constituem atividades a serem exercidas pela unidade

administrativa responsável pela gestão de contratos:

(omissis)

VI - dar início aos procedimentos para a prorrogação dos contratos com

a antecedência necessária, levando em conta as informações prestadas

pela unidade demandante do serviço e pelo fiscal do contrato, os preços de

mercado e demais elementos que auxiliem na identificação da proposta mais

vantajosa para a Administração;

PROVIDÊNCIAS PARA A PRORROGAÇÃO:



60

ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Possibilidades:

● Serviço Contínuo – Artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e art. 18 do Dec. Mun. nº 

33.857/2016

- Prazo Máximo: 60 meses

- Preços mais vantajosos (Pesquisa Obrigatória)

- Certidão de que o contratado cumpriu satisfatoriamente suas obrigações.

Lei nº 8.666/93: Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 

vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a 

sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 

preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta 

meses;

Decreto Municipal nº 33.857/2016: Art. 18. Observado o limite de sessenta meses, 

os contratos de prestação de serviços executados de forma continuada, mantidas as 

mesmas condições avençadas, poderão ser prorrogados por prazos iguais ou 

inferiores ao originalmente pactuado, desde que: 

I - justificada a necessidade dos serviços e da prorrogação do prazo; 

II - o contratado haja cumprido satisfatoriamente suas obrigações; e 

III - pesquisa prévia revele que os preços são compatíveis com os de mercado, nos 

termos do artigo 8º, deste Decreto. 
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• Projetos com metas previstas no plano plurianual, desde que a prorrogação 

tenha sido prevista no ato convocatório (artigo 57, I, da Lei 8.666/93).

Lei nº 8.666/93: Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 

relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas 

no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 

Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
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● Aluguel de equipamentos/programas de informática – Prazo Máximo: 48 meses 

(artigo 57, IV, da Lei 8.666/93).

Lei nº 8.666/93: Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 

relativos:

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 

podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses

após o início da vigência do contrato. 
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● Motivos escusáveis (artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93) – Via de regra, contratos por escopo.

Lei nº 8.666/93, art. 57: § 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de

entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a

manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes

motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no

interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por

esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na

execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Obs.1: incisos I e II – Apurar eventual erro de estimativa/projeto (sindicância/ PAD, se for o

caso).

Obs.2: Inciso VI – Sempre apurar a responsabilidade pelo erro administrativo.
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Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência

da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos

contratos;

IMPORTANTE!: Contratação Emergencial → Nunca será prorrogável → 

(artigo 24, IV, da Lei 8.666/93)
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Formalidades:

● Justificativa da necessidade do serviço/prorrogação + Determinação (art.

18, I, Dec. Mun. 33.857/2016 e Art. 57, § 2º, da Lei nº 8.666/93)

Lei nº 8.666/93, art. 57: § 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser

justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade

competente para celebrar o contrato.

Decreto Municipal nº 33.587/2016, art. 18: I - justificada a necessidade dos

serviços e da prorrogação do prazo;
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● Pesquisa de preços - Serviços Contínuos - (artigo 18, III, DM e Artigo 57,

II, Lei 8.666/93).

Lei nº 8.666/93, art. 57: II - à prestação de serviços a serem executados de

forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e

sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais

vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

Decreto Municipal nº 33.587/2016, art. 18: III - pesquisa prévia revele que

os preços são compatíveis com os de mercado, nos termos do artigo 8º,

deste Decreto.

→ Não tem o menor preço? 

→ Necessário licitar?
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● Manutenção das condições de habitação (artigo 55, XIII) – Certidões

Negativas

● Aceite/Concordância da contratada para a prorrogação

Lei nº 8.666/93, art. 55: XIII - a obrigação do contratado de manter,

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.
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Prazos Limites:

● Limite, via de regra, e para serviços contínuos, é de 60 meses (art. 57, II, 

Lei 8.666/93)

Exceção: artigo 57, § 4º, da Lei 8.666/93: até 72 meses (especificamente

justificado):

Lei nº 8.666/93, art. 57: § 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado 

e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso 

II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. 

● Artigo 57, V, da Lei 8.666/93 (120 meses): Não se aplica, na prática, aos 

Municípios (questões que envolvem a Defesa Nacional). 

Excepcionalissimamente só o inciso XXXI do artigo 24 se aplicaria (questões 

de desenvolvimento tecnológico).
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Prazos das Prorrogações:

• Para serviços contínuos nunca maiores que o original que, via de regra,

será de 12 meses (TCESP)

Mais que isso (12 meses) SEMPRE justificar especificamente.

• Para contratos de escopo, o prazo necessário para a conclusão da

obra/serviço/fornecimento, devidamente justificado e com a apuração de

eventual incúria.
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OBRIGADO

DUVIDAS E QUESTIONAMENTOS


