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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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QUANDO DEVE SER 
FEITA A 

DESIGNAÇÃO

No momento da formalização(assinatura
do termo), ou posterior a assinatura do
termo por portaria.

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

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.
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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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ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste
documento fiscal foram entregues e/ou concluídos a contento nos
termos previstos no instrumento contratual (ou documento
equivalente) no dia ____/_______/______, dentro do prazo previsto
ou com atraso de ______ dias. O prazo contratual era do dia
______/_________/________ até o dia
_______/_______/_________.
_________/__________/___________
____________________________________________
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FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM 
PREDOMINÂNCIA DE MÃO DE OBRA 

a) CONHECER o serviço que irá fiscalizar
(características, cronograma, condições de execução
etc.), observando o descrito no contrato e termo de
referência

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

c) ESCLARECER DÚVIDAS do preposto sobre a
realização dos serviços.

d) ACOMPANHAR a execução do contrato,
verificando sua conformidade com o especificado no
termo de referência.

Em caso de dúvida, consultar o
responsável pela especificação
técnica ou a unidade gestora.

O pedido de prorrogação da
contratada deve ser formalmente
justificado

O acompanhamento deve ser
constante, de modo a garantir a
qualidade de sua execução.
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e) AVALIAR os serviços prestados
pela contratada.

Em se constatando irregularidades:

Registrar as ocorrências que afetem a
execução a contento dos serviços

Comunicar formalmente aos
representantes da contratada as
deficiências observadas, definindo prazo
e condições (se possível) para saná-las e
ou aprimorar a execução dos serviços
prestados

Não havendo regularização da prestação
dos serviços, notificar o gestor do
contrato quanto aos descumprimentos
de cláusula contratual por parte da
contratada, bem como das deficiências
ou inadimplemento constatados na
prestação dos serviços, propondo as
apenações previstas no termo do
contrato

“O contratado é obrigado a reparar, corrigir, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados” (art. 69, Lei nº 

8.666/93)

“O contratado é responsável pelos danos 
causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo 
órgão interessado” (art. 70, Lei nº 8.666/93)

ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM 
PREDOMINÂNCIA DE MÃO DE OBRA 
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FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

f) RECEPCIONAR os documentos necessários
à liquidação e pagamento, efetuando a
conferência se todos os documentos
constantes do quadro abaixo foram
entregues

Na falta de algum documento, comunicar
à contratada.

DOCUMENTAÇÃO A SER RECEBIDA PELO FISCAL

NOTA FISCAL OU NOTA FISCAL/FATURA OU NOTA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 

RELAÇÃO ATUALIZADA DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO 

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CÓPIA DO PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVO EMITIDO PELA CONECTIVIDADE SOCIAL (GFIP/SEFIP)

CÓPIA DA RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP DO MÊS DA ÚLTIMA ANTERIOR AO PEDIDO DE 
PAGAMENTO

CÓPIA DA GUIA QUITADA DO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS ANTERIOR AO PEDIDO DE PAGAMENTO

CÓPIA DA GUIA QUITADA DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS ANTERIOR AO PEDIDO DE PAGAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E AS DE 
TERCEIROS - INSS 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

OUTROS DOCUMENTOS DEFINIDOS NO CONTRATO. 

ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM 
PREDOMINÂNCIA DE MÃO DE OBRA 
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FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM 
PREDOMINÂNCIA DE MÃO DE OBRA 

NÃO EMITIR ordens diretamente aos empregados da
contratada, nem controlar os seus horários de
trabalho e nunca assinar as suas folhas de ponto
comunicando-se sempre com o seu preposto (art. 68
da lei 8.666/93)

COMUNICAR à gestão de Contratos o
descumprimento das obrigações trabalhistas
praticado pela contratada, assim que tomar ciência
do fato

MANTER comunicação regular com o preposto,
visando a sanar deficiências e aprimorar a qualidade
dos serviços prestados

RECOMENDA-SE ao fiscal anotar as reclamações dos
servidores da Administração lotados nos locais onde
os serviços estão sendo prestados e encaminhá-las
ao preposto da contratada para que sejam adotadas
as providências necessárias para solucioná-las

Ordens diretas dadas aos
empregados da contratada e
controle da jornada de trabalho
podem caracterizar dependência e
subordinação, tendo efeitos em
termos de ação trabalhista contra a
administração.
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ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES

ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES COMUNS À 
FISCALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a
prorrogação, rescisão ou qualquer outra providência que
deva ser tomada com relação ao contrato que fiscaliza.

Propor formalmente aplicação de penalidade por
inadimplemento contratual, expondo os motivos que lhe
deram causa.

Ouvir a unidade requisitante dos bens ou serviços sobre a
necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do
contrato.

Informar à unidade gestora sobre a necessidade de
acréscimos ou supressões no objeto do contrato, bem como
de sua prorrogação. .
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ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES

IRREGULARIDADES A EVITAR NOS PROCEDIMENTOS DE 
FISCALIZAÇÃO

ATESTAR NOTA FISCAL SEM VALIDADE OU EM DESACORDO
COM O CONTRATO.

RECEBER PRODUTOS EM DESCONFORMIDADE COM O
ESPECIFICADO

ATESTAR MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NÃO
RECEBIDOS OU SERVIÇOS NÃO REALIZADOS.

ATESTAR SERVIÇOS REALIZADOS ABAIXO DOS PADRÕES DE
QUALIDADE EXIGIDOS.
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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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g) ENCAMINHAR processo de pagamento para a área contábil visando à liquidação e
pagamento. O processo deve estar devidamente instruído com toda a documentação válida
para liquidação e pagamento”. Recomenda-se, ainda, consultar a existência de possíveis
pendências no CADIN municipal e alertar a contratada para que providencie sua quitação.

h) PROMOVER os procedimentos necessários à prorrogação contratual em tempo hábil:
consulta ao fiscal do contrato, consulta à contratada, pesquisa de mercado, termo aditivo,
disponibilidade de recursos orçamentários, caução (se houver) e assinatura do termo aditivo.

i) MANTER REGISTRO E CONTROLE de todos os prazos e condições de execução dos termos de
contrato.

j) EMITIR ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA referentes à execução de serviços e
fornecimento de bens

ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES GESTOR
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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.
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CASO PRÁTICO

O fiscal de um contrato envolvendo a execução de serviço de
limpeza, após 6 (seis) meses de execução contratual, ao analisar com mais
detalhe a planilha de formação de preços apresentada na proposta da
empresa contratada, verificou que a alíquota do Imposto Sobre Serviços de
qualquer Natureza (ISSQN) estava divergente da definida na legislação local
da execução dos serviços, que era de 2%.

O fiscal do contrato constatou que a empresa utilizou-se da alíquota
máxima de 5% no momento da apresentação da sua proposta e, durante a
execução dos serviços, apresentou notas fiscais com o destaque para a
retenção de 2% a título do ISSQN.

Considerando a situação hipotética, qual o procedimento que o
fiscal do contrato deve realizar?
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CASO PRÁTICO

 Verificar a legislação vigente;

 Apontar a ocorrência aos gestores de maneira formal;

 Recomendar a redução do valor contratado por meio de termo aditivo,
adequando o valor à alíquota correta;

 Recomendar o ressarcimento dos valores já pagos a maior, ou seja, as
diferenças mensais entre a alíquota de 5% (incluída na proposta/planilha
de preços e cobrada mensalmente) e a alíquota de 2% (devida, retida e
recolhida).

Procedimentos a realizar: 


