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INTRODUÇÃO  

 

 

Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um 

pouco de si, levam um pouco de nós. 

Saint-Exupéry 

 



ESTRUTURA 

 1. ENTENDENDO A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

→ Conceitos Básicos 

 

 2. O PROCESSO ORGANIZACIONAL 

→ O Macroprocesso de contratações Públicas 

 

 3. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

→ Fiscal do Contrato X Gestor do Contrato 

 

 4. A FUNÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO 

→ Principais aspectos 

 

 5. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

→ Parecer Normativo nº 2/2017 – PGE 

 

 



1. ENTENDENDO A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 Exigência Constitucional e Legal 

 

• Art. 37, XXI da CRFB/88 – Dever de licitar (Demanda = Proposta = Execução) 

 

• Art. 67 da Lei nº 8.666/93 

 

 “A execução do contrato deverá ser ACOMPANHADA e FISCALIZADA por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informações pertinentes 

a essa atribuição”. 

 

 



premissas 
 
 Observância do Interesse Público 

 

 Poder-Dever do Gestor [TCU – Acórdão 1632/2009 – Plenário e 
Acórdão 212/2009 – Segunda Câmara] 

   - Fiscalização é contínua, não operando somente ao final do contrato. 

 

 Princípio da Eficiência e Planejamento Público (Art. 37 da 
CRFB/88) 

 

 Sistema de Controle Interno (Art. 74 da CRFB/88) 

 

 



CONSEQUÊNCIAS DA OMISSÃO 
 

 

 

A Administração será penalizada na medida em que, no 

caso de contratos mal executados, terá que gastar 

tempo e recursos para a promoção de novas 

contratações, visando atender ao interesse da 

sociedade. 



A natureza da atividade de fiscalização 
 

 

 

FORMAL MATERIAL 

Meio Fim 

Procedimental Substantivo 

Documentação Execução 

Trabalho de Escritório Trabalho in loco 

• Conhecer detalhadamente as condições pactuadas no contrato 

 

• Manter registro de todos os acontecimentos (regularização, instrução de processo de 

rescisão) 

 

• Sugerir a aplicação de penalidade, saneamento de falhas, comunicação ao superior... 



2. O PROCESSO ORGANIZACIONAL 

 

 

 

     

 

 

 

 

      ENTRADA                         TRANSFORMAÇÃO                          PRODUTO 



PROCESSO ORGANIZACIONAL PARA SERVIR CAFÉ 



MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 



SUBPROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 



Planejamento da fiscalização 

 

 Depois do ato de designação, o fiscal do contrato deve 

adotar as seguintes providências iniciais: 

 

a) estudo detalhado do objeto contratado e dos termos contratuais; 

b) definição do modelo de fiscalização do contrato; 

c) correções, se necessário, das especificações do contrato; 

d) realização de reunião inicial com as partes interessadas. 

 

 

 



Planejamento da fiscalização 

 

 Antes de iniciar a fase de fiscalização propriamente dita da 

execução do contrato, o fiscal deve definir o modelo de 

fiscalização do contrato, que consiste na descrição da 

forma como a execução do objeto será fiscalizada pelo 

órgão ou entidade contratante. 

 

PLANEJAMENTO  

OPERACIONAL  

 

 



Planejamento da fiscalização 

 

  

 

ESTADO DO AMAZONAS 

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios não preparados para as 

Unidades Escolares 

Ordem de Fornecimento:  Secretário de Educação 

Forma de Entrega: Almoxarifado Central → Distribuição para as 

escolas 

 

Forma de Faturamento: Por fornecimento 

 



Planejamento da fiscalização 

 

  

 

ESTADO DO AMAZONAS 

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios não preparados para as 

Unidades Escolares 

Ordem de Fornecimento:  Diretor da Unidade Escolar (cota limitada) 

Forma de Entrega: Almoxarifado da Escola 

 

Forma de Faturamento: Mensal e por unidade 

 



Normatização do processo de fiscalização 

 
 Nota-se que, na prática, a Lei Geral de Licitações possui 

pontos obscuros, lacunosos, ou mesmo não detalhados no 

que diz respeito a fiscalização contratual. Assim, torna-se 

imprescindível o estabelecimento de normas específicas, 

com cada unidade da Administração, para que orientações 

sobre procedimentos sejam disciplinadas sobre o fazer 

rotineiro do acompanhamento da execução contratual. 

 

 Decreto Estadual nº 37.334/16 (abrangência limitada) 

 



3. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONTRATO ADMINISTRATIVOS 

 Mantenha representante, pertencente a seus quadros próprios 

de pessoal, especialmente designado para acompanhar e 

fiscalizar a execução dos contratos que celebrar, permitida a 

contratação de agentes terceirizados apenas para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, a teor 

do art. 67 da Lei 8.666/93. [Acórdão 690/2005 – TCU – 

Plenário]. 

 

 

 

 

 



FUNÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO 

 Verificar a conformidade com as condições e especificações do contrato; 

 

 Anotar em livro próprio todas as ocorrências (Art. 67); 

 

 Determinar a adoção de providências para a correção de eventuais falhas e, 
ultrapassada a sua competência, comunicar ao setor responsável (Art. 67) 

 

 Atestar as notas fiscais; 

 

 Aprovar medições de serviços e o cronograma de execução;  

 

 Sugerir ao gestor a interdição ou paralisação imediata do contrato. 

 

 



FUNÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO 

 atuação em sintonia, cooperação e integração com os demais responsáveis 
pelo gerenciamento e acompanhamento das relações contratuais da 
Administração (aspecto amplo). 
 

 comunicar ao gestor/autoridade competente, formalmente, sobre as irregularidades, faltas ou 
defeitos observados na execução contratual, sugerindo, inclusive, possíveis penalidades que 
podem ser aplicadas ao contratado; 

 

 solicitar a unidade administrativa competente esclarecimentos de duvidas relativas ao contrato 
cuja fiscalização esteja sob sua responsabilidade; 

 

 encaminhar ao gestor/autoridade competente eventuais pedidos de modificações no 
cronograma físico-financeiro de execução; 

 

 representar perante as autoridades competentes a ocorrência de possíveis; 

 

 Recomendar ao gestor a glosa de pagamentos. 

 



MODELO DE ATESTO – CARIMBO (     ) 

  

  

ATESTAMOS a execução DOS SERVIÇOS ................. 

(QUANTIFICAR SE É TOTAL OU PARCIAL), referente a 
presente Nota Fiscal e Recibo. 

Em ........../.............../..................... 

__________________________________________ 

  
 



 



ANOTAR EM LIVRO PRÓPRIO AS OCORRÊNCIAS 

 

 

 

 

 

• 1. Formalismo (anotar, registrar, formalizar documentar e 

encaminhar à regularização); 

 

 

• 2. Constituição de Prova (apuração de responsabilidades, aplicação 

de penalidades e rescisão contratual); Art. 78, VIII 

 

 

• 3. Segurança profissional e patrimonial do fiscal. 

 

 

 



DETERMINAR A CORREÇÃO DE FALHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Poder-dever de realizar diretamente ao preposto do contratado 

(sanear as irregularidades); 

 

 

 2. Notificação escrita → Protocolo → Arquivar no registro próprio; 

 

 

 3. Ausente a correção? Comunicar o setor competente. 

 

  

 



ATUAÇÃO EM SINTONIA (COOPERAÇÃO) 

Fiscal 

Demandant
e 

Gerenciador 

Jurídico 

Controle 
Interno 

• Dúvidas? 

• Informações? 

• Consulta? 

 

 

 

 

 

Subordinação 

       X 

 Segregação  

 



A GESTÃO DE CONTRATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FISCALIZAÇÃO GESTÃO 

CONTRATO INDIVIDUAL TODOS OS CONTRATOS 

AGENTE DESGINADO DEPARTAMENTO/SETOR 

FISCAL DO CONTRATO NÚCLEO DE GESTÃO 

 

 

GESTOR DE 

CONTRATOS? 

• Deve tratar de aspectos 

mais voltados à 

manutenção formal, 

controle de prazos e 

gerenciamento geral. 



AUXÍLIO OU ASSISTÊNCIA DE TERCEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O art. 67 da Lei 8.666/1993 exige a designação, pela Administração, de 
representante para acompanhar e fiscalizar a execução, facultando-se a 
contratação de empresa supervisora para assisti-lo. Assim, (...) o 
contrato de supervisão tem natureza eminentemente assistencial ou 
subsidiária, no sentido de que a responsabilidade última pela 
fiscalização da execução não se altera com sua presença, 
permanecendo com a Administração Pública. Apesar disso, em certos 
casos, esta Corte tem exigido a contratação de supervisora quando a 
fiscalização reconhecidamente não dispuser de condições para, com 
seus próprios meios, desincumbir-se adequadamente de suas tarefas, 
seja pelo porte ou complexidade do empreendimento, seja pelo quadro 
de carência de recursos humanos e materiais que, não raro, prevalece 
no setor público. [Acórdão 1.930/2009 – TCU - Plenário]. 

  



4. A FUNÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO 

 O princípio da segregação de funções – isenção e imparcialidade.  

 - A autoridade deve evitar nomear servidores que poderiam 
fragilizar o processo de fiscalização por vínculos com outras atividades 
administrativas.                                                  CONTROLE CRUZADO 

 

 servidores que confeccionaram termos de referência, projetos básicos 
ou editais, precedentes a licitação; que participaram do processo 
licitatório que antecedeu o contrato fiscalizado; que participarão dos 
processos de pagamento e de contabilização das despesas 
decorrentes do contrato; que exercem as atividades de controle 
interno; e, que atuam como ordenadores de despesas. 

 

 



4. A FUNÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO 

 

 

 

O Fiscal pode recusar a designação? 

 

 

 

 

 

 



4. A FUNÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO 

 Art. 149, III do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do AM 

 

 O servidor designado para exercer o encargo de fiscal não 

pode oferecer recusa, porquanto não se trata de ordem 

ilegal. Entretanto, tem a opção de expor ao superior 

hierárquico as deficiências e limitações que possam impedi-

lo de cumprir diligentemente suas obrigações. [Relatório, 

Acórdão TCU 2917/2010 – P – Min. Valmir Campelo]. 

 

 

 



5. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Para fins didáticos, podemos classificar esses procedimentos de fiscalização 

da seguinte forma: 

 

• procedimentos de fiscalização da execução do objeto; 

 

• procedimentos de fiscalização dos encargos trabalhistas e 

previdenciários; 

 

• procedimentos de conferencia documental e de atesto da execução do 

objeto. 

 

 



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIRIZAÇÃO) 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. EX: LIMPEZA E VIGILÂNCIA 

 

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais 
e comerciais não transfere a Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e 
o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.  

 

§ 2o A Administração Publica responde SOLIDARIAMENTE com o contratado 
pelos encargos PREVIDENCIÁRIOS resultantes da execução do contrato, nos 
termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela Lei 
no 9.032, de 1995). 

 

 

 



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIRIZAÇÃO) 

Súmula nº 331 do TST 

 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. LEGALIDADE. 

 

[...] 

 

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 
subsidiariamente... caso evidenciada a sua CONDUTA CULPOSA no 
cumprimento das obrigações da Lei nº. 8.666, de 21.06.1993, especialmente 
na FISCALIZAÇÃO do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 
prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não 
decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas 
pela empresa regularmente contratada. 

 

 



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIRIZAÇÃO) 

 

 

 

DECRETO ESTADUAL Nº 37.334/16 

 

 

 

PARECER NORMATIVO Nº 3/2017-PGE 

 



6. PROGRAMA DE INTEGRIDADE (LEI ESTADUAL Nº 4.730/18) 

Art. 10. Caberá ao Gestor de Contrato, no âmbito da administração pública, sem 
prejuízo de suas demais atividades ordinárias, as seguintes atribuições: 

I - fiscalizar a implantação do Programa de Integridade, garantindo a 
aplicabilidade da Lei; 

II - informar ao Ordenador de Despesas sobre o não cumprimento da exigência, na forma do 
caput do artigo 5º desta Lei; 

III - informar ao Ordenador de Despesas sobre o cumprimento da exigência fora do prazo 
definido no caput do artigo 5.º desta Lei. 

1.º Na hipótese de não haver a função do Gestor de Contrato, ao Fiscal de Contrato, 
sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias, serão atribuídas as funções 
relacionadas neste artigo. 

2.º As ações e deliberações do Gestor de Contrato não poderão implicar em 
interferência na gestão das empresas e nem ingerência de suas competências, 
devendo ater-se à responsabilidade de aferir o cumprimento do disposto nesta Lei, 
o que se dará mediante documento emitido pela empresa, comprovando a 
implantação do Programa de Integridade, na forma do artigo 4.º desta Lei. 
 

 



 

 

É preciso atrair violentamente a atenção para o presente do modo como ele é, se 

se quer transformá-lo. Contra o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. 

 

 

Antônio Gramsci 

   OBRIGADO PELA ATENÇÃO! 


