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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1  Apresentação 

A gestão de contratos administrativos é tarefa desafiadora para a Administração 

Pública, em especial pela ausência de normas e diretrizes específicas para nortear e 

subsidiar as ações das unidades e dos agentes envolvidos. 

Para suprir essa lacuna foi elaborado o presente manual, agora em sua segunda 

edição, revisado a partir de sugestões das unidades atendidas e com a inclusão de 

novos instrumentos de controle para apoio ao gerenciamento dos contratos 

administrativos. 

As orientações práticas contidas neste instrumento são essenciais ao fiel 

cumprimento do contrato, ao atendimento às demandas estratégicas deste Tribunal 

e ao desempenho das funções atribuídas aos gestores, fiscais e demais unidades de 

apoio. Portanto, são de observância necessária e obrigatória a todos. 

Estamos certos de que não esgotaremos o conteúdo desta atividade tão vasta e 

complexa que é a gestão de contratos administrativos; portanto, contamos com a 

sua contribuição para o aprimoramento contínuo deste manual.  

Envie suas sugestões para o email sci@trtsp.jus.br, a fim de que ele seja 

constantemente ajustado e atualizado às alterações na legislação, às mudanças de 

procedimentos internos, à realidade das áreas envolvidas e às vicissitudes do 

tempo. 

Esperamos que este instrumento sirva de esteio para as situações enfrentadas no 

dia a dia da execução dos contratos e para o aprimoramento das boas práticas na 

gestão administrativa, em observância à legislação e às orientações do Tribunal de 

Contas da União (TCU), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

Boa leitura e ótimo trabalho! 

mailto:sci@trtsp.jus.br
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1.2  Da Gestão e da Fiscalização dos Contratos 

Conforme disposto na Instrução Normativa nº 5/2017 do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão: 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o 
conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos 
resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, 
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e 
trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o 
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos 
para a formalização dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, 
reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, 
extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o 
cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas 
relativos ao objeto. 
 

1. A execução dos contratos administrativos 

deve ser fiscalizada e acompanhada por um 

representante da Administração (art. 67, 

caput, da Lei nº 8.666/19931). Será sempre 

indicado, no mínimo, um Gestor e um Fiscal 

de contrato, com seus respectivos substitutos, 

que serão os responsáveis pelo 

acompanhamento e fiscalização da sua 

execução, procedendo ao registro das 

ocorrências e adotando as providências 

necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato e os objetivos estratégicos a serem alcançados com a contratação.  

2. Nos contratos de obras ou de prestação de serviços cuja complexidade do objeto 

demande acompanhamento detalhado de sua execução poderá ser constituída 

comissão para sua gestão e fiscalização, composta, conforme as necessidades, por 

Gestor(es) assistido(s) por Fiscais Técnicos, Administrativos, Demandante e 

Setorial. 

                                                
1 Art. 67.  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 subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição; 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017
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3. Nas contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação a 

comissão de fiscalização deverá ser criada sempre que possível e necessário, 

observado o disposto no art. 2°, inciso XII, da Resolução CNJ n° 182.  

4. A Administração deve manter, desde o início até o final do contrato, profissional 

ou equipe de fiscalização habilitada, com a experiência técnica necessária ao 

acompanhamento e controle do serviço que está sendo executado2. 

5. Aplicam-se para as notas de empenho as regras deste manual, no que couber, 

quando estas incluírem a função de instrumento de contrato, devendo a indicação de 

Gestores e Fiscais ser realizada de forma simplificada, sempre que o objeto 

demandar acompanhamento menos frequente, tais como nos fornecimentos com 

entrega e pagamento únicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 TCU, Licitações e Contratos - Orientações Básicas. 2010. Pág. 780; 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2496
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2. DO GESTOR E DO FISCAL DE CONTRATO 

As atividades de gestão e fiscalização devem ser realizadas de forma preventiva, 

rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por equipe ou comissão, 

assegurada a distinção entre cada uma das atividades, nos termos da Instrução 

Normativa nº 5/2017 do MPOG. 

Nesse sentido, o processo será cometido a um gestor, apoiado, conforme o caso, 

pela fiscalização técnica, administrativa, demandante e setorial.  

1. Gestor do contrato é o servidor, designado pela 

autoridade competente como representante da 

Administração junto à empresa contratada, 

responsável pelo gerenciamento do ajuste, 

incluindo seu planejamento, coordenação, 

supervisão e avaliação, zelando pelo alcance dos 

objetivos da contratação e pela fiscalização da 

execução contratual, de acordo com as orientações 

previstas neste Manual e na Lei nº 8.666/1993.  

2. Os Fiscais do contrato são divididos conforme suas atribuições, as quais serão 

identificadas e direcionadas na fase de planejamento da contratação (ETP e TR), 

sendo assim designados: 

Fiscal Técnico: servidor designado para auxiliar o Gestor quanto à fiscalização do 

objeto nos moldes contratados, que tenha conhecimentos específicos para aferir se 

a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços são compatíveis 

com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados, podendo ser 

auxiliado pela fiscalização administrativa. 

Fiscal Administrativo: fiscal responsável por auxiliar o Gestor e o Fiscal Técnico 

quanto ao acompanhamento dos aspectos administrativos do contrato. 

 

 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017


 
 
 

 
 

9 

Manual de Gestão e 
Fiscalização de 

Contratos 

A atividade de fiscalização administrativa deverá ser atribuída a: 

I. um servidor especialmente designado, nos casos de contratações de alta 
complexidade, a critério da administração; 

II. a Seção de Controle Administrativo de Terceirização Residente (SCATR), 
para os contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra; 

III. a Seção de Apoio à Gestão de Contratos (SAGCT), para todas as demais 
contratações. 

Fiscal Demandante: também denominado de Fiscal Requisitante, é o servidor 

representante da área que solicita a contratação. É o responsável por fiscalizar o 

contrato do ponto de vista funcional, objetivando verificar o atendimento dos fins a 

que se propôs a contratação. 

Fiscalização Setorial: servidor que atua como espécie de fiscal técnico, não o 

substituindo, mas em apoio deste. É o servidor responsável pelo acompanhamento 

da execução do contrato quando a prestação dos serviços ocorrer 

concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um 

mesmo órgão ou entidade, assumindo parte dos aspectos técnicos da contratação, 

em especial no que se refere à qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços.  

Destacamos ainda que a fiscalização também pode ser exercida pelo público 

usuário, inovação introduzida pela Instrução Normativa nº 5/2017 do MPOG: 

Art. 40. 
V - Fiscalização exercida pelo Público Usuário: é o acompanhamento da 
execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o 
objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos 
materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, 
ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do 
objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017


 
 
 

 
 

10 

Manual de Gestão e 
Fiscalização de 

Contratos 

2.1 Da Designação 

1. Compete à Coordenadoria de Contratos, por meio das Seções que a integram, 

o assessoramento aos Gestores e Fiscais de contrato, especialmente nas questões 

relativas à fiscalização administrativa, quando não houver designação específica 

para esta função. 

2. Nas contratações para as quais seja dispensado o termo de contrato, o 

assessoramento aos Gestores e Fiscais competirá, para todos os efeitos, à Seção 

de Compras, nos casos de compras e serviços originados de processos de 

inexigibilidade e/ou dispensa de licitação, ou à Seção de Licitações, para aquelas 

originadas de processos de licitação. 

3. O Gestor do contrato será auxiliado por Fiscal(is) do contrato, designado(s) de 

forma precisa, individual e nominal, incluindo seus substitutos, que acompanharão 

sua execução, dedicando-se a garantir a estrita observância das cláusulas 

contratuais. 

4. A indicação do Gestor de contrato deverá constar do termo de referência 

elaborado na fase de planejamento da contratação.  

5. A designação do Gestor e do Fiscal do contrato e de seus substitutos é 

compulsória, independentemente do tipo de contrato, admitindo-se, a critério da 

Presidência do Tribunal, a criação de comissões especiais que poderão acumular as 

funções de gestão e fiscalização.  

6. Será admitida a designação de um ou mais servidores ou, ainda, a 

designação de terceiros para assistir o Gestor e o Fiscal de contrato, 

dependendo da qualificação técnica exigida para a execução de suas atribuições. 

7. É facultada a indicação de um mesmo servidor para atuar como Gestor, Fiscal ou 

substituto em mais de um contrato, devendo-se, entretanto, evitar o excesso de 

contratos por Gestor/Fiscal que inviabilize o cumprimento de suas atribuições.  

8. O mesmo servidor não poderá exercer, cumulativamente, as funções de Fiscal e 

de Gestor no mesmo contrato, como titular ou substituto, reciprocamente.  
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9. As designações do Gestor e do Fiscal do contrato, e de seus substitutos, serão 

formalizadas por meio de Portarias do Diretor Geral da Administração, publicadas no 

Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho da 2ª Região, e deverão3 ser juntadas aos 

processos pertinentes. 

10. As atribuições de fiscal administrativo, quando cometidas a unidades orgânicas 

do Tribunal, dispensam a publicação. 

                                                
3 TCU. Acórdão 1105/2004. 2ª Câmara. Acórdão 642/2004 Plenário. 
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2.2 Do Perfil 

O Gestor e o Fiscal de contrato devem gozar de boa reputação ético-

profissional, possuir, conforme suas atribuições, conhecimentos específicos do 

objeto a ser fiscalizado e conhecimentos gerais sobre as normas de contratação, 

pagamento, legislação fiscal, trabalhista e previdenciária, agindo com dinamismo e 

comprometimento para o alcance dos objetivos da contratação.  

2.2.1. Perfil do Gestor 

O Gestor deve ser alguém preparado para atuar em várias frentes4 e:  

I. ter conhecimento, aptidão para negociar, flexibilidade e firmeza para 
garantir, ao final, a execução do contrato nas condições fixadas;  

II.  ser proativo, antecipando-se aos problemas na busca das melhores 
soluções, tendo em vista o interesse público;  

III.  atuar com zelo e cuidado na manutenção do bem público, e; 

IV.  ter, preferencialmente, participado da fase de planejamento da contratação 
(Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência). 

 

2.2.2. Perfil do Fiscal 

A função de Fiscal deve recair, preferencialmente, sobre servidores que tenham 

conhecimento técnico ou prático a respeito dos bens e serviços que estão sendo 

adquiridos/prestados, com as seguintes características: 

I. buscar a otimização dos recursos;  

II. saber orientar, defender direitos, ter conhecimento das obrigações e requisitos 
da contratação;  

III. realizar anotações no livro próprio de ocorrências;  

IV. possuir organização, com vistas a cobrar o adequado cumprimento do objeto 
contratado e a qualidade dos serviços prestados. 

                                                
4 CNJ. Manual de Gestão de Contratos. 1ª Edição. 2013. 
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Os servidores designados para exercer tais atribuições serão capacitados e 

orientados com vistas ao pleno exercício do encargo5. 

2.2.3. Impedimentos Comuns 

O Gestor e o Fiscal de contrato não devem: 

I. possuir relação comercial, econômica, civil, financeira ou trabalhista com a 

contratada; 

II. possuir relação de amizade ou inimizade com dirigentes da contratada;  

III. ter relação de parentesco com membro da família da contratada6;  

IV. possuir em seus registros funcionais punições em decorrência da prática de 

atos lesivos ao patrimônio público, em qualquer esfera do Governo;  

V. incidir nas vedações dos artigos 1º e 2º da Resolução nº 156 do CNJ7. 

 

 

 

 

 

                                                
5 TRT da 2ª Região. Ato GP Nº 27/2012, art. 11. 
6 Art. 4º É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que tenha 

entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na 
vedação dos arts. 1º e 2º, devendo tal condição constar expressamente dos editais de licitação. (g.n.) 
7 Art. 1º Fica proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para cargo em comissão, incluídos os de 

natureza especial, de pessoa que tenha sido condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão 
jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:   

I - atos de improbidade administrativa;  

II - crimes:  
a) contra a administração pública;  
b) contra a incolumidade pública;  

c) contra a fé pública;  
d) hediondos;  
e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;  

f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;  
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;  
h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.  

Art. 2º Na mesma proibição do art. 1º incidem aqueles que tenham:  
I - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público;  
II - sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória judicial ou administrativa do órgão 

profissional competente;  
III - tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável 

que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.  

http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/controle-interno/normativos/27579-resolucao-cnj-n-182-de-17-de-outubro-de-2013
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2.3 Das Vedações 

 

 

Ao Gestor e ao Fiscal do contrato não é permitido 

praticar atos de ingerência na administração da contratada, 

tais como: 

I. exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos por ela indicados;  

II. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

contratadas;  

III. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da 

contratada, mediante a utilização destes em atividades e locais distintos 

daqueles previstos no objeto da contratação e em relação à função específica 

para a qual o profissional foi contratado;  

IV. promover atos que envolvam alteração na jornada de trabalho a exemplo 

de concessão de folgas, férias e horas extras não previstas contratualmente.  
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3. DOS PROCESSOS DE GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

3.1. Do Planejamento 

O planejamento é o princípio fundamental da Administração8 e, portanto, dever 

jurídico dos administradores públicos. 

Não obstante esse assunto esteja mais diretamente ligado à fase interna da 

contratação, aqui o abordaremos brevemente apenas com vistas ao atingimento da 

excelência na fiscalização e obtenção dos resultados. 

O planejamento eficiente e adequado da gestão e fiscalização da execução 

contratual reduz significantemente as demandas por alterações contratuais9 

relacionadas a: 

I. prorrogação de contrato celebrado, em caráter emergencial; 

II. acréscimos e supressões; e 

III. execução de despesas durante o ano, sem respaldo contratual e/ou sem 
justificativa plausível. 

 

Não obstante a Administração tenha a prerrogativa de alterar o contrato, é essencial 

o planejamento também ao longo da fase gestão e fiscalização da execução 

contratual, acompanhado de um procedimento de controle efetivo dos prazos 

de vigência e/ou de execução dos contratos (Apêndice, 6.20), convênios e 

outros instrumentos congêneres celebrados pelo órgão, os quais minimizam a 

probabilidade de ocorrência das irregularidades usualmente apontadas pelo 

TCU10. 

 

                                                
8 DECRETO-LEI nº 200/67: Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: 
        I - Planejamento.   
        II - Coordenação.  

        III - Descentralização.  
        IV - Delegação de Competência.  
        V - Contrôle.  
9 ENAP. Cadernos. Fiscalização de Contratos. Lucimar Rizzo Lopes dos Santos. Brasília, 2013. 
10 TCU. Acórdão 1.876/2007. Plenário. Acórdão nº 1793/2011. Plenário. Acórdão n.º 7557/2010. 2ª Câmara. TC-030.657/2008-
2. Rel. Min. Benjamin Zymler. 2010. 
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3.2 Da Formalização dos Contratos 

Os contratos e outros instrumentos 

congêneres, assim como seus 

aditamentos, deverão ser lavrados 

exclusivamente pela Seção de 

Contratos, da Coordenadoria de 

Contratos deste Tribunal.  

Todo instrumento deve mencionar os 

nomes das partes e os de seus 

representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do 

processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade e a sujeição dos 

contratantes às normas de regência - em especial à Lei n° 8.666/93 - e às cláusulas 

contratuais. 

Para a formalização dos instrumentos contratuais a Seção de Contratos 

deverá:  

I. convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 

estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, garantindo-se que houve 

prévia emissão da respectiva nota de empenho;  

II. observar a manutenção das condições de habilitação e os procedimentos 

definidos para a formalização do contrato, solicitando à contratada os 

documentos necessários à assinatura do instrumento e ao início de sua 

vigência, a exemplo, de procurações, anotações de responsabilidade técnica, 

prova de prestação de garantia exigida nos termos do art. 56 da Lei n° 

8.666/93, entre outros previstos no instrumento convocatório e/ou no 

processo de contratação;  

III. solicitar, por meio da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de 

Contratos e Licitações, a emissão das portarias de designação dos Gestores 
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e Fiscais dos contratos e de seus respectivos substitutos, nos termos do art. 

1° do Ato GP n° 27/2012;  

IV. indicar a data de início de vigência de cada contrato em conformidade com a 

orientação do respectivo Gestor, fornecendo-lhe as informações necessárias 

para as tratativas relativas à implantação dos serviços, quando for o caso;  

V. solicitar, ao representante legal da contratada, a indicação formal do(s) 

preposto(s) da empresa e de seu(s) substituto(s), que serão as únicas 

pessoas com expressos poderes para representá-la, devendo tal condição 

constar do procedimento licitatório e do instrumento contratual;  

VI. exigir da contratada que informe eventual alteração do preposto e de seu 

substituto, comunicando ao Gestor do Contrato; 

VII. informar à contratada, no momento da assinatura do instrumento contratual: 

a. o nome dos servidores (Gestor e Fiscais) do Tribunal que ficarão 

responsáveis por acompanhar a execução do contrato; e  

b. que qualquer ocorrência verificada na execução do contrato 

deverá ser registrada por escrito e formalmente relatada, em 

momento oportuno, ao Gestor indicado. 

VIII. informar ao Gestor do contrato o nome do preposto da contratada, 

fornecendo-lhe, por meio do processo PROAD de Acompanhamento da 

Contratação, antes do início da vigência contratual:  

a) cópia do contrato administrativo e do edital de licitação;  

b) cópia dos documentos de ordem técnica, quando houver, tais 

como as Anotações de Responsabilidade Técnica nos casos de 

obras e serviços de engenharia;  

c) nota de empenho inicial e suas suplementações e/ou 

complementações.  

IX. proceder à publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus 

aditamentos na imprensa oficial, observados os prazos previstos no art. 61, 

parágrafo único, da Lei n° 8.666/93;  
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X. registrar o instrumento contratual no Sistema de Gestão de Contrato 

(SICON), observando os regramentos estabelecidos no Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais (SIASG) para as entidades não integrantes 

do Sistema de Serviços Gerais (SISG); 

XI. manter atualizado arquivo com todos os contratos firmados pelo 

Tribunal, prazo de vigência de cada um deles e dados cadastrais das 

empresas contratadas; 

XII. informar à Contabilidade o início e o término de vigência das garantias 

contratuais e seus endossos, assim como toda variação de valor, a fim de 

proceder aos respectivos registros e/ou baixas contábeis. 

 

3.3 Da Implantação 

3.3.1. Reunião Inicial com a Contratada 

1. Antes do início da execução contratual, nos contratos de obras, serviços de 

engenharia, serviços com alocação de mão-de-obra com dedicação exclusiva e 

serviços ligados à tecnologia da informação e outros contratos de maior complexidade, 

a critério do Gestor, será realizada juntamente com o(s) Fiscal(is), reunião inicial com 

o preposto da contratada, para fins de alinhamento das expectativas11, objetivando 

garantir a qualidade da execução do contrato e seus resultados. 

2. O Gestor poderá solicitar o comparecimento à reunião de servidores da área 

demandante e dos responsáveis pela elaboração do termo de referência. 

3. A reunião será iniciada pelo questionamento, aos representantes da contratada, 

quanto ao pleno domínio de conhecimento sobre os termos em que se deu a 

contratação (termo de referência, edital, proposta apresentada, contrato etc.), 

visando ao esclarecimento de dúvidas eventualmente relacionadas às obrigações 

contratuais, bem como na explicitação e exemplificação das situações que possam 

ensejar aplicação de sanções à contratada por descumprimento do contrato. 

                                                
11 CNJ, Manual de Gestão e Contratos, 1ª Edição; 
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4. Nos casos de contratos com emprego de mão de obra com dedicação exclusiva, o 

Gestor deverá informar os locais dos postos de trabalho e horários nos quais serão 

executados os serviços contratados, os horários de funcionamento do Tribunal, as 

condições para acesso às instalações, de transporte, atendimento hospitalar de 

urgência; o papel do preposto; a definição de cronograma de treinamento para os 

empregados da empresa contratada alocados na execução dos serviços 

terceirizados, se previsto no contrato. 

5. Ao final da reunião o Gestor deve se certificar de que os representantes da 

contratada saibam exatamente o que o Tribunal pretende com a contratação, 

elaborando, quando necessário, cronograma detalhado (definição de datas e horas 

específicas para determinadas atividades) a ser cumprido pela contratada. 

Nesta ocasião, deve-se ainda alinhar com a empresa as rotinas da fiscalização 

técnica e administrativa, pelo que se sugere a entrega de ofício de boas vindas à 

Contratada (Apêndice, Item 6.4., deste Manual), contendo algumas informações, tais 

como: nome dos fiscais nomeados; documentos exigidos na ocasião do pagamento 

(Apêndice, Item 6.13.) e necessários para o regular acompanhamento pela 

Fiscalização (Apêndice, Item 6.21.).   

 

3.3.2. Elaboração da Ata de Reunião  

Deverá ser elaborada a respectiva ata de reunião 

- modelo sugerido no Apêndice, Item 6.11., deste 

Manual -, que será juntada ao respectivo processo, 

com o registro do horário de início e término, os 

nomes e assinaturas das pessoas presentes e as 

funções exercidas por cada um (preposto, 

procurador, gerente, gestor etc.). 
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3.3.3. Das Tarefas e das Obrigações Contratuais 

O Gestor e o(s) Fiscal(ais) devem conhecer as tarefas pertinentes ao contrato e 

se preparar com antecedência para elas, competindo ao Fiscal o conhecimento 

minucioso das obrigações contratuais do contratante e da contratada, objetivando 

aferir, com precisão, se o objeto foi entregue ou se o serviço foi prestado conforme 

as disposições contratuais. 

Para melhor auxílio no levantamento das tarefas e na verificação do cumprimento 

das obrigações contratuais, sugere-se o acompanhamento dos serviços por meio de 

planilhas de controle, contendo a relação das atividades e a periodicidade de 

verificação (diária, semanal, mensal, bimestral ou anual), conforme a necessidade e 

a natureza dos serviços.  

Verifique os modelos que se encontram disponíveis no Apêndice deste Manual, a 

exemplo da Ficha de Acompanhamento da Execução do Contrato (Item 6.12.) e da 

Planilha do Fiscal Técnico (Item 6.14). 

3.3.4. Atividades do Gestor na Implantação 

Cabe ao Gestor nesta fase de implantação do contrato:  

I. planejar o acompanhamento da execução do contrato, objetivando seu fiel 

cumprimento e o atendimento aos objetivos estratégicos do Tribunal Regional 

do Trabalho da 2ª Região (modelos sugeridos no Apêndice, Itens 6.12., 6.14., 

6.18. e 6.19. deste Manual);  

II. definir e esclarecer ao(s) Fiscal(ais) o método de acompanhamento e 

avaliação dos serviços, de controle efetivo dos prazos de vigência dos 

contratos, do exame das normas disciplinares, de segurança, de acesso às 

dependências e de uso de sistemas informatizados, quando aplicável, 

objetivando o melhor alcance dos objetivos da contratação (modelo sugerido 

no Apêndice, Item 6.20., deste Manual). 
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3.3.5. Atividades dos Fiscais Técnico, Administrativo ou 
Demandante  

Devem os Fiscais, conforme sua área de atuação, na fase de implantação do 

contrato:  

I. elaborar planilha-resumo do contrato (Planilha do Fiscal Técnico, Item 6.12. e 

Planilha do Fiscal Administrativo (Item 6.21. deste Manual), contendo todas 

as obrigações contratuais em forma de lista de verificação, destinada ao 

acompanhamento do contrato, contemplando, pelo menos:  

a. a identificação do processo e do instrumento contratual que formalizou 

a contratação;  

b. o objeto do contrato, as datas início e término de cada etapa da 

contratação, o valor contratado, os prazos de observação, de 

recebimento e de pagamento;  

c. o detalhamento minucioso de todas as obrigações de responsabilidade 

da contratada e do Tribunal.  

II. solicitar o envio, pela contratada, da relação de funcionários, veículos, 

equipamentos e demais recursos a serem colocados à disposição dos 

serviços, nos termos exigidos contratualmente;  

III. receber e conferir os materiais, equipamentos e demais recursos 

colocados à disposição dos serviços, quando for o caso. 

IV. verificar se a empresa contratada cumpriu todas as exigências previstas 

como condição para o início da execução contratual, tais como: apresentação 

de documentos e fornecimento da relação nominal dos seus empregados que 

poderão transitar nas dependências do Tribunal; indicação formal do 

preposto; cumprimento dos requisitos estabelecidos no termo de referência, 

edital e contrato; 

V. verificar se os instrumentos coletivos de trabalho (Acordos Coletivos e 

Convenções Coletivas) foram apresentados e cumpridos pela contratada, no 

que couber. 



 
 
 

 
 

22 

Manual de Gestão e 
Fiscalização de 

Contratos 

Nos contratos com mão-de-obra com dedicação exclusiva o Fiscal Administrativo 

deverá analisar a documentação do pessoal alocado para a execução dos 

serviços, nos termos do Guia de Fiscalização – Mão de obra com Dedicação 

Exclusiva (item 6.3. deste Manual) e solicitar, por intermédio do Gestor, sua 

complementação ou correção, se necessário. 

 

3.4 Da Execução do Contrato 

1. O acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos são instrumentos 

que visam o fiel cumprimento das obrigações assumidas, garantindo que os 

recursos públicos aplicados sejam efetivamente recebidos em obras, serviços, 

materiais e equipamentos.  

2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas estabelecidas e as normas da lei, respondendo cada uma pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 66 da Lei nº 8.666/1993). 

3. Os Fiscais, no campo de suas 

atribuições, anotarão no processo PROAD - 

Acompanhamento da Execução todos os fatos 

que possam refletir no objeto da contratação 

ou quaisquer ocorrências relevantes que 

acarretem melhorias no processo ou 

relacionadas com a execução do contrato, 

determinando à Contratada, por intermédio do 

Gestor do contrato, o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos 

observados.12  

                                                
12 Lei nº 8.666/1993, Art. 67.  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 subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 
§ 1o  O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
§ 2o  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores 
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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3.4.1. A Importância do Registro da Fiscalização 

O registro da fiscalização, na forma prescrita em lei, não é ato 

discricionário. É elemento essencial que autoriza as ações 

subseqüentes [...]. É controle fundamental que a administração exerce 

sobre o contratado. Propiciará aos gestores informações sobre o 

cumprimento do cronograma das obras e a conformidade da quantidade 

e qualidade contratadas e executadas. E, nesses termos, manifesta-se 

toda a doutrina e jurisprudência.13 

 
 

Nos contratos de obras e serviços de engenharia deverá ainda ser mantido 

livro de ordem para registro no local dos serviços, observadas as disposições 

legais pertinentes. 

Deve a Administração manter permanentemente, no local de execução 
de obra ou de prestação de serviços, registro apropriado para 
anotações relacionadas com a execução do contrato, Por exemplo: 
cumprimento dos prazos, desenvolvimento dos serviços, materiais 
empregados, locação de equipamentos, logística, mão de obra. 

Referido registro pode ser livro de capa dura, caderno, folhas 
impressas em computador, ou qualquer outro meio de anotação que 
possam ter folhas numeradas, rubricadas, datadas e assinadas pelo 
representante da Administração e preposto do contratado.14 (Grifos 
Apostos)  

 

3.4.1.1. O que devo nele registrar?  

Cabe ao Fiscal do contrato exercer uma função mais pontual, restrita e operacional, 

com o objetivo de: acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; relatar os 

fatos à autoridade competente; anotar as ocorrências em registro próprio; e 

determinar a regularização de faltas ou defeitos observados.  

E não é só. Deve o Fiscal anotar no livro próprio de ocorrências quaisquer 

fatos, registros ou expedientes relevantes relacionados à execução do objeto 

contratado, com vistas a cobrar o adequado cumprimento. Assim dispõe a Instrução 

Normativa nº 5/2017 do MPOG: 

                                                
13 TCU. Acórdão 767/2009. Plenário. 
14 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Licitações e Contratos. Orientações e Jurisprudência do TCU. Brasília, 2010. Pág. 780- 
81. 
 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017
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Art. 46. As ocorrências acerca da execução contratual deverão ser 
registradas durante toda a vigência da prestação dos serviços, 
cabendo ao gestor e fiscais, observadas suas atribuições, a adoção 
das providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 

 

3.4.1.2. O registro da fiscalização no PROAD  

1. Salvo quanto ao livro de ordem, o registro será eletrônico, em processo 

específico no Processo Administrativo Virtual – PROAD. 

2. Cada processo PROAD relacionado a uma contratação de bens e/ou serviços 

vincula-se a um novo PROAD com o assunto “Requisições Departamentais: ADM - 

Acompanhamento de contratação”, protocolado pela Coordenadoria de Contratos. 

3. Devem ainda ser incluídos no PROAD Acompanhamento de Contratação: pelo 

Fiscal Técnico, as planilhas-resumo do contrato; e pelo Fiscal Administrativo, 

cópia dos instrumentos contratuais e todos os documentos alusivos ao contrato, 

inclusive termos aditivos e cópia das correspondências expedidas e recebidas. 

4. Nos casos em que for constituída comissão para a fiscalização do contrato, as 

ocorrências verificadas pelos Fiscais Técnico, Administrativo, Demandante e/ou 

Setorial, em cada área de atuação, serão registradas no processo PROAD 

Acompanhamento de contratação, por meio da funcionalidade “Fazer Pedido 

Complementar”, sendo certo que tal registro pode ser feito de forma individual ou 

conjuntamente, solicitando a ciência do Gestor.  

5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal devem 

ser submetidas ao Gestor, em tempo hábil, para a adoção das medidas 

convenientes (art. 67, § 2º, da Lei nº 8.666/1993). 

6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento 

executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei nº 8.666/1993).  
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7. O atesto da prestação do serviço, conclusão das etapas de obras e serviços de 

engenharia ou entrega parcelada de material ou equipamentos, ocorrerá de acordo 

com o cronograma físico-financeiro e com a planilha de avaliação de serviços 

executados, quando previstos no contrato. 

 

Material de Apoio (Apêndices do Manual) - 

Planilhas, listas de verificação (check-lists) e 

modelos de ofícios e atas, com sugestões de 

assuntos, de rotinas e de possibilidades de 

controle, com o objetivo de servir como 

ferramenta para auxílio e suporte prático no 

desempenho das funções atribuídas aos gestores 

e fiscais na execução dos contratos. Os 

instrumentos devem ser analisados e ajustados 

às peculiaridades e necessidades de cada objeto. 

 

3.4.2. Atribuições do Gestor na Execução do Contrato 

Na fase de execução do contrato, o Gestor é a autoridade competente para 

representar a Administração junto à contratada, sendo responsável, por:  

I. gerenciar e compatibilizar os diversos contratos sob sua 

responsabilidade de modo a obter os melhores resultados, propondo as 

alterações necessárias; 

II. monitorar e avaliar o desempenho dos fornecedores;  

III. providenciar a realização de reunião inaugural com a empresa 

contratada; 

IV. coordenar reuniões periódicas sempre que entender necessário ou quando 

solicitado pelas partes envolvidas, objetivando garantir a qualidade da 

execução do contrato e seus resultados, devendo seus termos serem 
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registrados em ata assinada pelo Gestor, Fiscal e representante da 

contratada;  

V. apoiar e supervisionar os trabalhos de fiscalização do contrato;  

VI. solicitar à Coordenadoria de Contratos, via processo PROAD de 

Acompanhamento de Contratação, esclarecimentos sobre contratos de sua 

responsabilidade;  

VII. revisar atas, registros, termos e informações prestadas pelo Fiscal do 

contrato encaminhando-os formalmente, quando necessário, ao seu superior 

hierárquico; 

VIII. paralisar a execução do contrato, se esta estiver em desacordo com o 

pactuado, comunicando imediatamente ao seu superior hierárquico;  

IX. quanto aos contratos de prestação de serviços nos quais há alocação de 

pessoas nas instalações do Tribunal, solicitar à contratada, por meio de seu 

preposto, a adoção das medidas necessárias caso sejam identificados 

comportamentos inadequados por parte dos funcionários da contratada;  

X. cientificar à autoridade competente, com a antecedência necessária, da 

possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as 

devidas justificativas;  

XI. acompanhar os prazos de vigência, de execução e de reajuste 

contratuais, subsidiado por informações prestadas pelo Fiscal do contrato, 

manifestando-se, de forma fundamentada e conclusiva, quanto a sua 

manutenção, prorrogação ou rescisão;  

XII. encaminhar expediente ao seu superior hierárquico, contendo os 

elementos necessários à nova contratação ou instauração de procedimento 

licitatório, nas hipóteses em que seja ainda indispensável o fornecimento de 

bens ou a prestação do serviço, mas que não seja possível ou recomendável 

a manutenção do contrato em vigor; 

XIII. comunicar à Seção de Contratos a possibilidade de devolução à 

contratada da garantia contratual, ao término da vigência, conforme regras 

pactuadas;  
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XIV. receber definitivamente o objeto do contrato no prazo estabelecido, exceto 

quando houver disposição legal ou contratual em contrário;  

XV. manter seu substituto periodicamente atualizado sobre a fiscalização e o 

acompanhamento da execução do contrato;  

XVI. adotar os procedimentos, por meio dos fiscais, necessários à plena 

observância ao disposto no art. 4°, caput, da Resolução nº 156 do 

Conselho Nacional de Justiça;  

XVII. manter controle atualizado das liberações de pagamento, em ordem 

cronológica, e dos saldos da nota de empenho, observando para que o valor 

do contrato não seja ultrapassado; 

XVIII. encaminhar à Administração do Tribunal, por meio da Coordenadoria de 

Contratos, os pedidos de alteração contratual solicitados pela contratada, entre 

os quais a repactuação e a prorrogação do prazo de entrega ou de execução do 

contrato, manifestando-se quanto à possibilidade de atendimento do pedido de 

forma fundamentada, observadas as disposições do art. 65 da Lei n° 8.666/93;  

XIX. solicitar, por meio da Coordenadoria de Contratos, a prorrogação do prazo para 

a entrega do bem ou execução do serviço, com a devida justificativa, nos casos 

em que o Tribunal der causa ao atraso ou na ocorrência de fato superveniente;  

XX. solicitar à Seção de Apoio à Gestão de Contratos a emissão de nota de 

empenho:  

a. de reforço, nos casos de despesas de valor estimativo e/ou para 

aquelas que necessitem de reconhecimento de dívida relativas à 

exercícios anteriores;  

b. de anulação, nas situações em que o valor empenhado não será, total 

ou parcialmente, necessário, tais como os decorrentes de faltas e 

outras glosas, observada a anualidade do orçamento; 

XXI. solicitar, formalmente, assessoramento jurídico à Diretoria Geral da Administração; 

XXII. realizar cuidadosa análise quanto ao cumprimento das obrigações, por parte 

da contratada, nas contratações em que esteja prevista a garantia técnica. 
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3.4.3. Atribuições do Fiscal na Execução do Contrato 

O Fiscal Técnico do contrato é o responsável pelo acompanhamento 

constante e direto da execução do contrato, devendo, nesta fase:  

I. acompanhar, controlar e fiscalizar a execução de contrato administrativo 

de acordo com os termos do instrumento contratual e da planilha-resumo do 

contrato, com observância dos prazos, quantidades, garantias, materiais, 

projetos, especificações, valores e condições nele contidos; 

II. auxiliar o Gestor do contrato no cumprimento de suas obrigações 

relativas ao instrumento contratual fiscalizado;  

III. manter histórico de todas as ocorrências do contrato (Ficha de 

Acompanhamento da Execução do Contrato, item 6.12. deste Manual), o 

qual deverá ser juntado ao processo no final do contrato, tais como o 

número de chamados por equipamento, quantidade e tipo de peças 

substituídas e equipamentos reparados, materiais empregados, datas de 

inclusão de equipamentos, de postos de serviços, além de quaisquer outras 

consideradas relevantes para a avaliação dos serviços/fornecimento e para 

os estudos técnicos das próximas contratações;  

IV. manter registro de frequência dos funcionários da contratada colocados 

à disposição do Tribunal, observado o Guia de Fiscalização (item 6.3. deste 

Manual) e elaborar planilha-mensal que conterá, pelo menos, os seguintes 

campos: nome completo do empregado, função exercida, dias efetivamente 

trabalhados, período trabalhado, horas extras trabalhadas, férias, licenças, 

faltas e outras ocorrências, conforme modelo sugerido neste Manual 

(Planilha do Fiscal Técnico, Item 6.12.); 

V. conferir por amostragem15, diariamente, os empregados terceirizados 

que estão prestando serviços, em quais funções, e se estão cumprindo 

a jornada de trabalho. 

                                                
15 Instrução Normativa nº 5/2017 do MPOG, ANEXO VIII-B, item 10.3. “c”; 
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VI. acompanhar os prazos de vigência e de reajuste contratuais, com apoio 

da Coordenadoria de Contratos, informando-os ao Gestor com a 

antecedência por este determinada;  

VII. encaminhar ao Gestor do contrato solicitação da contratada de 

quaisquer alterações contratuais, entre as quais a prorrogação do prazo 

de entrega ou de execução do contrato, manifestando-se quanto à 

possibilidade de atendimento do pedido de forma fundamentada;  

VIII. solicitar, por meio do Gestor do contrato, a prorrogação do prazo para 

a entrega do bem ou execução do serviço, com a devida justificativa, nos 

casos em que o Tribunal der causa ao atraso ou na ocorrência de fato 

superveniente; 

IX. observar a eventual ocorrência de subcontratação nos serviços, 

atentando que são vedadas as subcontratações não previstas no edital e no 

contrato e que, caso autorizadas, devem respeitar os limites e condições 

pré-definidos;  

X. solicitar à contratada, por escrito, por intermédio do Gestor do contrato, 

quando detectada na execução falha ou inobservância das cláusulas 

contratuais, a adoção das medidas cabíveis para a solução do 

problema;  

XI. informar ao Gestor as ocorrências que possam gerar atrasos ou 

dificuldades à conclusão da obra ou serviço, inclusive em relação à 

terceiros;  

XII. informar ao Gestor a execução contratual em desacordo com o 

pactuado e as pendências não corrigidas tempestivamente pela 

contratada (vide Formulário para Controle de Ocorrências, Item 6.18. deste 

Manual);  

XIII. encaminhar mensalmente, se outra frequência não for estabelecida pelo 

Gestor, relatório sobre a execução contratual, consubstanciado nas 

planilhas-resumo do contrato;  
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XIV. controlar, quando for o caso, o estado dos equipamentos e o estoque de 

materiais destinados à execução do contrato, inclusive os de reposição;  

XV. sugerir ao Gestor do contrato medidas com vistas à redução dos gastos 

e à racionalização dos serviços;  

XVI. manter controle dos gastos realizados e do saldo da nota de empenho, 

devendo solicitar ao Gestor do Contrato, antes da realização do serviços ou 

do fornecimento, por intermédio da Seção de Apoio à Gestão de Contratos, 

a emissão de nota de empenho de suplementação, sempre que necessário;  

XVII. conferir os valores unitários e globais constantes dos documentos 

fiscais com os bens ou serviços entregues e com os termos do contrato, 

atestar serviços e fornecimentos, após aferição de sua conformidade, e 

certificar, quando cabível, o recebimento provisório do objeto 

contratado;  

XVIII. manter registro de ocorrências no processo PROAD de Acompanhamento 

da Contração; 

XIX. solicitar, formalmente, por meio do Gestor do contrato, assessoramento 

jurídico à Diretoria Geral da Administração;  

XX. pronunciar-se quanto à conveniência ou não da renovação, se 

permitida, com as justificativas necessárias;  

XXI. subsidiar de informações o Gestor do contrato, periodicamente, para que 

este monitore e avalie o desempenho dos fornecedores;  

XXII. manter seu substituto constantemente atualizado sobre a fiscalização 

da execução do contrato; 
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BOAS PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO 
 

Também é importante fiscalizar a execução contratual, 

realizando, na freqüência estabelecida pelo gestor, entrevistas 

por escrito com os empregados residentes verificando, em 

especial, se a empresa contratada efetuou o recolhimento e 

depósito do INSS e FGTS, respectivamente, e o pagamento 

das seguintes verbas trabalhistas: Salário; Vale transporte e 

auxílio alimentação; Férias e Décimo terceiro salário. 

 

Nos contratos com emprego de mão de obra com dedicação exclusiva caberá à 

Seção de Controle Administrativo de Terceirização Residente (SCATR) o 

acompanhamento e a fiscalização, na qualidade de Fiscal Administrativo, dos 

aspectos referentes ao adimplemento das obrigações trabalhistas e às disposições 

das Resoluções CNJ nº 156 e 169, que deverá:  

I. analisar a documentação do pessoal alocado para a execução dos 

serviços a ser enviada, por meio do PROAD, pelo Fiscal Técnico e Gestor, 

nos termos do Guia de Fiscalização de Mão de obra com Dedicação 

Exclusiva, apêndice deste manual.  

II. monitorar o cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

sociais, ambientais e de segurança do trabalho, por amostragem16, 

quanto ao regular recolhimento do INSS, do FGTS e às anotações nas 

Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS);  

III. calcular desconto de faltas e os valores de retenção/liberação nos 

termos da Resolução CNJ nº 169 e em conformidade com o Apêndice, item 

6.3 deste Manual;  

IV. informar ao Gestor a execução contratual em desacordo com o 

pactuado e as pendências não corrigidas tempestivamente pela 

contratada;  

                                                
16 Instrução Normativa nº 5/2017 do MPOG, ANEXO VIII-B, item 10.1. “b”, 10.3. “c” e 10.5.; 
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V. solicitar, formalmente, por meio do Gestor do contrato, 

assessoramento jurídico à Diretoria Geral da Administração nos assuntos 

relativos à sua área de atuação;  

VI. subsidiar de informações o Gestor do contrato, periodicamente, para 

que este monitore e avalie o desempenho dos fornecedores. 

 

3.4.4. Da Fiscalização por Amostragem 

 

O que é a fiscalização por amostragem? 

As técnicas de amostragem são indispensáveis 

devido ao volume e à complexidade inerentes à 

atividade de fiscalização de contratos de prestação 

de serviços com regime de dedicação exclusiva de 

mão de obra, tornando-a mais ágil e eficaz.   

 

A Instrução Normativa nº 5/2017, do MPOG17, orienta a adoção da fiscalização por 

amostragem pela Administração, quando ao cumprimento das obrigações 

trabalhistas e sociais decorrente de mão-de-obra com dedicação exclusiva. O 

objetivo é que os empregados da contratada tenham verificadas as anotações das 

Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e os recolhimentos 

previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS), de modo a permitir que sejam todos 

avaliados, ao final de um ano, garantindo, assim, o “efeito surpresa” e o benefício da 

expectativa do controle. 

A Administração deverá solicitar ainda, por amostragem, à contratada, quaisquer 

dos seguintes documentos:  

I. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério 

da contratante;  

                                                
17 Instrução Normativa nº 5/2017 do MPOG, ANEXO VIII-B, item 10.1. “b”, 10.3. “c” e 10.5.; 
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II. folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, 

em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;  

III. contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da 

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, recibos de depósitos 

bancários; e  

IV. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, 

vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei, 

Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer 

mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado. 

À Seção de Apoio à Gestão de Contratos (SAGCT) compete o assessoramento 

aos Gestores de contrato, durante a fase de execução, atuando como Fiscal 

Administrativo dos demais contratos, bem como:  

I. elaborar minutas de termo aditivo e de rescisão contratual, executar os 

procedimentos administrativos de aditamento, de aplicação de penalidades 

ou rescisão contratual e de prorrogação de contrato, devendo encaminhar à 

Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações 

os eventuais pedidos de instauração de procedimento licitatório para nova 

contratação, quando determinado;  

II. solicitar a emissão de nota de empenho no início do exercício e a cada 

alteração contratual decorrente de reajuste, repactuação, revisão, 

prorrogação, inclusão ou supressão;  

III. esclarecer dúvidas suscitadas quanto a cláusulas contratuais, 

encaminhando a consulta ao Diretor Geral da Administração, por intermédio 

da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e 

Licitações, quando julgar necessário;  

IV. prestar suporte aos Gestores de contrato nos pedidos de reajuste, 

repactuação e revisão dos valores contratados, realizando os cálculos a partir 

das informações prestadas pela contratada e pelo Gestor, quando necessárias;  
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V. consultar o Gestor, quando do término da vigência do contrato, sobre a 

possibilidade da liberação da garantia contratual em favor da contratada;  

VI. alertar a contratada quanto à necessidade de manutenção das 

condições de habilitação para a contratação, incluindo a regularidade 

fiscal, sob pena de aplicação das sanções previamente cominadas de 

rescisão unilateral do contrato, de ressarcimento e indenizações devidas 

pelo inadimplemento, informando a situação ao respectivo Gestor; 

VII. verificar o cumprimento, pela contratada, de todas as obrigações atinentes 

à fiscalização administrativa, a regularidade fiscal e trabalhista, inclusive no 

momento das prorrogações contratuais. 

 

3.5. Do Recebimento 

1. Diferentemente dos contratos privados, nos quais a tradição (entrega) é o 

bastante para configurar o recebimento do objeto, nos contratos administrativos o 

recebimento é um ato solene, dividido em duas etapas bem distintas18: 

I. recebimento provisório: ocorre a transferência da posse dos bens ou a 

entrega do resultado dos serviços, porém não libera o particular das 

obrigações contratuais, mas apenas legitima a posse da Administração 

para que examine cautelosamente o objeto e verifique a conformidade 

com o que foi contratado.  

 “Recebimento [provisório] é o ato pelo qual o material encomendado é 
entregue ao órgão público no local previamente designado, não 
implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela 
guarda e conservação do material, do fornecedor ao órgão recebedor. 
Ocorrerá nos almoxarifados, salvo quando o mesmo não possa ou não 
deva ali ser estocado ou recebido, caso em que a entrega se fará nos 
locais designados. Qualquer que seja o local de recebimento, o 
registro de entrada do material será sempre no Almoxarifado”.19 

 

 

                                                
18 Lei nº 8666/93, artigo 73; 
19 Instrução Normativa nº 205/1988 da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República – SEDAP; 



 
 
 

 
 

35 

Manual de Gestão e 
Fiscalização de 

Contratos 

II. recebimento definitivo: efetuado o exame, teste e demais averiguações que 

se fizerem necessárias, e verificada a perfeita adequação do objeto às 

exigências contratuais, será realizado o recebimento definitivo, que 

importará quitação para a contratada das obrigações assumidas.20  

2. O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo do Fiscal Técnico, 

Administrativo ou Setorial, ao passo que o recebimento definitivo ficará a cargo 

do Gestor do contrato. 

3. O processo de recebimento do objeto, após a execução total ou parcial do 

contrato dentro dos prazos definidos, dar-se-á:  

I. em se tratando de obras e serviços:  

a. provisoriamente, mediante o recebimento do comunicado de 

conclusão do serviço ou da etapa da obra ou, ainda, pelo recebimento 

da nota fiscal correspondente, para posterior verificação da 

conformidade com a especificação constante do contrato. O 

recebimento provisório será realizado pelo Fiscal ou pela comissão 

designada pela Presidência do Tribunal, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes no prazo definido no contrato;  

b. definitivamente, pelo Gestor ou comissão designada pela Presidência 

do Tribunal, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observando que o 

contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, 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. 

II. em se tratando de compras:  

a. provisoriamente, pelo Fiscal ou pela comissão designada pela 

Presidência do Tribunal, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com as especificações do contrato, ocasião em que 

deve(m) ser observada(as):  

                                                
20 ZÊNITE. Revista de Direito Administrativo. Recebimento do objeto do contrato. Doutrina - 538/124/JUN/2004. 
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a.1. antes da autorização do descarregamento do material - as 

condições de entrega previstas no edital, contrato ou nota de 

empenho, tais como a quantidade de volumes, embalagem, 

acondicionamento e a conformidade das informações 

pertinentes constantes na nota fiscal;  

a.2. após a autorização do descarregamento - a correta 

disposição dos volumes de forma a preservar suas condições;  

a.3. a conferência das quantidades e integridade dos volumes;  

a.4. a comunicação ao Gestor do recebimento provisório do 

material e a sua guarda até o recebimento definitivo.  

b. definitivamente, pelo Gestor ou pela comissão designada pela 

Presidência do Tribunal, mediante termo circunstanciado, após a 

verificação da qualidade e quantidade do material e sua aceitação.  

4. O termo circunstanciado deverá descrever, discriminar e quantificar 

adequadamente o objeto recebido, conforme Apêndice 6.10. 

5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (art. 

73, §2º, da Lei nº 8.666/1993).  

6. O recebimento definitivo pelo Gestor somente ocorrerá após a manifestação 

do(s) Fiscal(is) quanto à regularidade do fornecimento ou dos serviços 

prestados em relação às disposições contratuais. 

7. O Fiscal Técnico, isoladamente ou em conjunto com o Fiscal Demandante e o 

Gestor, conforme disposição contratual, realizará juntamente com a contratada, 

sempre que necessário, as medições dos serviços nas datas estabelecidas, 

antes de atestar sua realização.  

8. No recebimento de bens e serviços e na fiscalização de contratos de tecnologia 

da informação serão observadas prioritariamente as disposições do Ato GP n° 

016/2011, sem prejuízo às demais disposições deste manual, no que couber. 
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9. O Fiscal deve receber exatamente o que constou na 

proposta. Eventuais substituições de marca ou modelo 

somente serão admitidas em casos excepcionais, 

devidamente justificados e provados, que apresentem fatos 

impeditivos ao fornecimento como proposto originalmente. A 

substituição em questão dependerá de prévia e expressa 

aprovação da autoridade competente para a assinatura do contrato. 

10. Na análise deverão ser observadas não apenas as questões técnicas 

(especificações) do produto novo, mas também do preço, da vantajosidade ou não 

para a Administração, sendo necessária a completa instrução dos autos com 

documentos que justificam a conduta do Gestor para autorizar a substituição. 

11. O recebimento é uma das etapas mais críticas da execução contratual21, sendo, 

pois, sempre indicado que a Administração exerça maior controle sobre essa 

matéria, procedendo à padronização de cláusulas a esse respeito nos editais ou 

contratos22.  

 

3.6. Das Penalidades 

1. O Gestor e os Fiscais devem manter, no processo PROAD Acompanhamento de 

Contratação, arquivo de todas as ocorrências verificadas e formalizadas, atinentes 

às irregularidades de execução, e eventuais manifestações da contratada, de forma 

a permitir a devida instrução do processo administrativo para a apuração de 

descumprimento contratual, a ser instaurado exclusivamente via PROAD, que 

deverá permanecer vinculado ao principal.  

                                                
21 São as seguintes as irregularidades já observadas pelo Tribunal de Contas da União no recebimento de obras e serviços de 
engenharia, constantes do “Manual de Obras Públicas – Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras 

de Edificações Públicas – TCU”: – ausência de recebimento provisório da obra, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em desacordo com o disposto no artigo 73, inciso I, alínea 
a, da Lei nº 8.666/93; – ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou comissão designada por autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após prazo de observação ou vistoria que comprovasse a 
adequação do objeto aos termos contratuais, em desacordo com o disposto no art. 73, inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93; – 
descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no contrato para o recebimento da obra; – descumprimento de 

prazos de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso, previstos no contrato e em seus 
termos aditivos, em desacordo com o disposto no inciso IV do art. 55 da Lei nº 8.666/93; – recebimento da obra com falhas 
visíveis de execução; – omissão da Administração, na hipótese de terem surgido defeitos construtivos durante o período de 

responsabilidade legal desta; – não realização de vistorias dos órgãos públicos competentes para a emissão do habite-se. 
22 Revista da Controladoria Geral da União, Ano IV, nº 7, Dezembro/2009, Artigo: Recebimento de obras e serviços de 
engenharia, Marcelo Neves;  
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2. Em caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderão ser 

aplicadas as sanções previstas no contrato ou no instrumento convocatório, 

incluindo (art. 87 da Lei nº 8.666/1993):  

I. advertência;  

II. multa;  

III. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de 

contratar com o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, pelo prazo de 

até 02 (dois) anos;  

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

3. Nos contratos originados de procedimentos licitatórios na modalidade Pregão23 

poderão ser aplicadas à contratada as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar com a União24 e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas e outras penalidades previstas em edital e 

no contrato e das demais cominações legais para aquele que: 

I. ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato;  

II. não mantiver a proposta;  

III. falhar ou fraudar na execução do contrato;  

IV. comportar-se de modo inidôneo;  

V. cometer fraude fiscal.  

4. Em caso de atraso injustificado na execução do contrato, deverá ser aplicada 

à contratada multa de mora, na forma prevista no edital ou no contrato (art. 86, 

caput, da Lei nº 8.666/1993).  

                                                
23 Lei nº 10.520/02, art. 7º; 
24 A jurisprudência do TCU é firme no sentido de que tal penalidade “produz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade 
aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou estado ou município ou Distrito Federal) 
“(TCU, Acórdãos 2242/2013-P e 2081/2014-P).” 
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5. Além das penalidades previstas acima a contratada fica sujeita às demais 

sanções civis e penais previstas em lei.  

6. A aplicação da multa não impede a Administração de rescindir o contrato, e 

de aplicar simultaneamente à contratada outras penas, como a advertência, a 

suspensão temporária, a declaração de inidoneidade ou o impedimento de 

licitar e contratar com a Administração e descredenciamento do SICAF.  

7. Se a garantia prestada for inferior ao valor da multa, a contratada, além de 

perder o valor da garantia, responderá pela diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou recolhidas por 

meio de GRU (Guia de Recolhimento da União).  

8. Para validade da aplicação das penalidades, é indispensável que seja 

assegurado à contratada o direito de ampla defesa e do contraditório, no prazo 

de cinco dias úteis (art. 5º, inc. LV, da CRFB c/c. art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/1993).  

9. As penalidades deverão estar motivadas em processo administrativo, cuja 

abertura deverá estar certificada, pela Seção de Apoio à Gestão de Contratos, 

nos autos relativos à contratação. 

 

3.6.1. Hipóteses e Providências para Aplicação 

3.6.1.1. Providências Iniciais e Abertura do Processo Administrativo  

1. Caso se verifique a inexecução total ou parcial do objeto contratado, atrasos, 

descumprimentos de cláusulas contratuais ou qualquer outra irregularidade caberá 

ao Fiscal do contrato:  

I. juntar ao processo PROAD - Acompanhamento da Contratação as 

ocorrências observadas; 

II. notificar formalmente, por intermédio do Gestor, a empresa contratada 

acerca das falhas apontadas, concedendo o prazo previsto no edital ou 

contrato para manifestação e/ou correção das irregularidades. O prazo poderá 

ser definido pelo Gestor na ausência de previsão editalícia ou contratual;  
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III. analisar as justificativas da empresa e submetê-las ao Gestor do 

contrato que, conforme o caso, providenciará a abertura de procedimento 

administrativo destinado à apuração da(s) ocorrência(s) apontada(s), 

exclusivamente via PROAD, denominado Requisições Departamentais: 

ADM - Apuração de Penalidade ou Descumprimento Contratual; 

IV. após o decurso do prazo concedido, caso não tenha havido a correção 

das irregularidades verificadas ou tenha sido extrapolado o prazo máximo 

para manifestação, ou para a entrega do produto/realização dos serviços, 

os fatos serão submetidos ao Gestor para abertura de processo 

PROAD Apuração de Penalidade ou Descumprimento Contratual. 

V. o Fiscal deve informar o gestor com a brevidade que o caso exigir, 

apresentando relatório da situação e todos os documentos que comprovem 

as diligências efetuadas para a solução das falhas detectadas. 

2. O prazo concedido à empresa para a regularização do fornecimento ou dos 

serviços não será descontado do cômputo dos dias de atraso para efeito de cálculo 

das penalidades contratuais. 

3.6.1.2. Análise e Decisão  

1. Recebido o processo de penalidade autuado pelo Gestor, a Coordenadoria de 

Contratos submeterá os autos à Secretaria de Processamento e Acompanhamento 

de Contratos e Licitações (SPACL) com a notificação à contratada e à seguradora, 

se houver, para apresentação de defesa prévia e ciência, respectivamente. 

2. Após a apresentação da defesa prévia será solicitada manifestação do Gestor 

sobre os argumentos da contratada, os quais serão submetidos para a decisão da 

autoridade competente com as considerações da Seção de Apoio à Gestão de 

Contratos e, quando for o caso, informações acerca das sanções aplicáveis. 

3. A Seção de Apoio à Gestão de Contratos certificará nos autos principais (físicos 

ou virtuais) a abertura do processo administrativo de apuração de penalidade e 

descumprimento contratual e procederá à vinculação entre ambos (PROAD). 
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4. Após a análise e decisão competente, a contratada será comunicada por 

intermédio da Seção de Apoio à Gestão de Contratos.  

5. A autoridade competente do Tribunal noticiará a ocorrência de ilícito penal ao 

Ministério Público, ainda que o fato também configure irregularidade de outras 

espécies (administrativa e cível).  

6. Interposto recurso tempestivamente, caberá juízo de retratação por parte da 

autoridade que proferiu o ato; mantida a decisão, o recurso será encaminhado à 

Instância Superior para processamento (art. 109, §4º, da Lei nº 8.666/93).  

7. Nos processos administrativos de que trata este capítulo serão observadas, na 

autuação, análise e decisão, os termos da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999 

sem prejuízo das demais disposições legais aplicáveis.  
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3.7. Do Pagamento 

3.7.1. Tramitação do Pedido de Pagamento 

1. As faturas e/ou notas fiscais para 

pagamento tramitarão exclusivamente 

pelo PROAD e serão recebidas pela 

Coordenadoria de Contratos para 

encaminhamento ao Gestor por meio do 

processo PROAD - Requisições 

Departamentais: ADM - Fiscalização e 

Pagamento de Notas Ficais ou Apenso 

para pagamento de Notas Fiscais. 

2. A Seção de Apoio à Gestão de Contratos (SAGCT) ou o Fiscal Administrativo, 

quando houver, verificará a documentação fiscal antes do envio ao Gestor, 

conforme Item 6.13 Lista de Verificação de Pagamento, constante do Apêndice 

deste Manual, juntando as respectivas certidões de regularidade. 

3. Quaisquer dúvidas sobre a aplicação das disposições do Item 6.13 do Apêndice 

deverão ser esclarecidas pela Coordenadoria de Contratos ou pelo Fiscal 

Administrativo junto à Coordenadoria de Pagamento, cabendo a esta última o dever 

de informar, formalmente e com a devida fundamentação, as condições para a 

aceitação ou recusa do documento fiscal.  

4. Os documentos fiscais não devem ser encaminhados ao Gestor com 

incorreções ou quando não for observada a regularidade fiscal e/ou trabalhista de 

situação da contratada, salvo depois de transcorrido o prazo formalmente oferecido 

à empresa para a regularização. 
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3.7.2. Irregularidades no Documento Fiscal  

1. Transcorrido o prazo sem correção das irregularidades verificadas, a Seção de 

Apoio à Gestão de Contratos ou o Fiscal Administrativo deve encaminhar os 

documentos fiscais:  

I. à contratada, informando ao Gestor, caso a irregularidade seja relativa à 

incorreção(ões) na fatura e/ou nota fiscal; 

II. ao Gestor do contrato, quando não for obtida a prova de regularidade fiscal 

e/ou trabalhista da contratada, devendo a fatura e/ou nota fiscal estar 

acompanhada dos documentos que comprovem as diligências efetuadas, 

podendo, neste caso, o Gestor solicitar, por intermédio do Diretor de 

Secretaria ao qual estiver subordinado, autorização excepcional ao 

Ordenador da Despesa para a realização do pagamento, sem prejuízo da 

abertura do competente processo administrativo para eventual aplicação 

das penalidades à contratada e da notificação aos órgãos competentes, se 

assim determinado.  

2. Nos contratos com emprego de mão-de-obra com dedicação exclusiva a 

Seção de Controle Administrativo de Terceirização Residente (SCATR) 

analisará os documentos ficais, conforme disposto nos Itens 6.3. Guia de 

Fiscalização de Mão de Obra e 6.13. Lista de Verificação de Pagamento, disponíveis 

no Apêndice deste Manual, procederá à juntada das certidões de regularidade fiscal 

e trabalhista, calculará e informará ao Gestor o valor dos descontos com as faltas 

por ele então indicadas na freqüência, e manifestar-se-á, formalmente, quanto à 

regularidade da documentação atinente ao pessoal alocado, nos termos do Item 

6.3., e ao cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, sociais, 

ambientais e de segurança do trabalho, de acordo com o edital e contrato.  

3. O Gestor comunicará à contratada, formalmente, eventuais problemas que 

impeçam o ateste e/ou a realização do pagamento em situações não relacionadas 

àquelas previstas nos incisos I e II acima. 
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3.7.3. Da Medição dos Resultados 

1. O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou Acordo de Nível de Serviço 

(ANS), firmado entre a Contratada e este Tribunal, define objetivamente os níveis 

esperados de qualidade da prestação do serviço e as respectivas adequações de 

pagamentos, e será, obrigatoriamente, anexado à Nota Fiscal de serviços, 

independentemente do percentual correspondente à glosa. 

2. Na hipótese de contrato cuja execução ocorra de forma descentralizada o 

Gestor deverá apor atesto após receber dos Fiscais, responsáveis por cada 

unidade de execução do contrato, as informações sobre o efetivo cumprimento 

das obrigações contratuais, acompanhadas por meio da planilha-resumo do 

contrato, planilha de frequência dos funcionários terceirizados e demais informações 

necessárias. 

 

3.7.4. Confirmação da Despesa pelo Gestor 

1. Para efeito de liquidação e pagamento todos os documentos fiscais emitidos 

pela contratada deverão receber o “atesto” do Gestor, ainda que se trate apenas 

de faturas complementares relativas a diferenças de reajustes, repactuações, 

revisões etc. 

2. O Gestor do contrato, subsidiado por informações do(s) Fiscal(ais), ao atestar a 

fatura/nota fiscal, está declarando que:  

I. o serviço ou material a que ela se refere foi corretamente prestado ou 

fornecido;  

II. foram satisfeitas todas as obrigações contratuais;  

III. seu valor está em conformidade com o contratado;  

IV. os comprovantes de pagamento/recolhimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias exigidas no contrato foram apresentados.  
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3. O “atesto” será realizado por meio de documento denominado “Certificação de 

Veracidade da Despesa”, que deverá conter, obrigatoriamente: 

I. declaração expressa do gestor quanto à veracidade da despesa; 

II. valor a ser liberado (inclusive eventuais descontos e glosas, com indicação 

de sua natureza); 

III. mês e ano de referência; 

IV. número da nota de empenho; 

V. número do documento de cobrança (nota fiscal, fatura, recibo, etc); 

VI. nome do responsável pelo ateste, Portaria de Designação, data e 

assinatura.  

4. Os fiscais administrativos apoiaram o gestor do contrato para a emissão do 

documento “Certificação de Veracidade da Despesa”. 

 

3.7.5. Prosseguimento Conforme a Natureza da Despesa 

1. Após atesto o Gestor encaminhará o processo PROAD Fiscalização e 

Pagamento de Notas Ficais ou Apenso para pagamento de Notas Fiscais à Seção 

de Liquidação da Despesa na mesma data de seu recebimento. 

2. No caso de aquisição de bens e de materiais de consumo deverá o Gestor, 

após o atesto, encaminhar os autos à Coordenadoria de Material e Patrimônio 

(CMP). Concluídas as providências pertinentes, a CMP encaminhará os autos 

diretamente à Seção de Liquidação da Despesa.  

3. Quando se tratar de notas fiscais, faturas, boletos bancários ou quaisquer outros 

documentos de cobrança que devam ser pagos por meio de código de barras, 

o encaminhamento à Seção de Liquidação da Despesa deverá ser feito com 

antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data prevista para o seu 

pagamento. 
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4. Na Coordenadoria de Contabilidade será efetuada a liquidação da despesa, 

verificando, dentro dos prazos previstos no contrato para o pagamento:  

I. a origem e o objeto do que se deve pagar;  

II. a importância exata a pagar; e  

III. a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.  

5. Eventuais irregularidades verificadas pelas Coordenadorias de Contabilidade e 

de Pagamento na documentação necessária para o pagamento e no documento 

fiscal deverão ser informadas formalmente ao Gestor para providências;  

6. As certidões de regularidade fiscal ou trabalhista, ainda que vencidas, serão 

consideradas hábeis para efeito de liquidação e pagamento se na data do atesto 

aposto pelo Gestor os referidos documentos se encontravam dentro de seu prazo de 

validade.  

7. A Seção de Pagamento de Outros Custeios e Capital efetuará o pagamento 

das notas fiscais atestadas pelos Gestores, dentro dos prazos previstos nos 

contratos, respeitada a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, 

salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia 

justificativa do Ordenador da Despesa, devidamente publicada, e realizará o 

recolhimento dos descontos relativos à aplicação de multas, na forma da decisão da 

autoridade competente e/ou do(a) Desembargador(a) Presidente do Tribunal.  

8. Não será admitido, sem expressa autorização do Ordenador da Despesa, o 

pagamento de notas fiscais/faturas quando verificada irregularidade na 

situação fiscal ou trabalhista da contratada, ressalvada a hipótese de na ocasião 

do atesto pelo Gestor estarem válidas. 

 

3.7.6. Efetivação do Pagamento 

1. Após a realização do pagamento, a Seção de Pagamento de Outros Custeios e 

Capital deverá anexar aos processos de contratação todos os documentos 

gerados quando do processamento do pagamento (Ordens Bancárias, DARFs, 

GPS, DAR, GR, NS, etc.) e devolvê-los à seção competente da SPACL. 
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4. DO CONTRATO 

4.1 Disposições Gerais 

1. Considera-se contrato todo e 

qualquer ajuste entre órgãos ou 

entidades da Administração Pública 

e particulares, em que haja um 

acordo de vontade para a 

formação de vínculo e a 

estipulação de obrigações 

recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada (art. 2º, § 

único, da Lei nº 8.666/1993).  

2. A contratação deve ser formalizada, obrigatoriamente, por meio de termo de 

contrato, nos seguintes casos (art. 62, caput, da Lei nº 8.666/1993):  

I. licitações realizadas nas modalidades tomadas de preços e 

concorrência;  

II. dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujo valor esteja compreendido 

nos limites das modalidades tomada de preços e concorrência;  

III. contratações de qualquer valor das quais resultem obrigações futuras.  

3. Nos casos não elencados acima, o termo de contrato é facultativo, podendo 

ser substituído pela nota de empenho de despesa. 

4. A Administração também pode dispensar o termo de contrato nas compras 

com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, das quais não resultem 

obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 
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5. Os contratos e outros instrumentos congêneres, assim como seus aditamentos, 

devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em 

sequência cronológica e numerado. Quando físicos, os autos deverão ter suas folhas 

rubricadas, contendo em cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento. 

6. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado (art. 70 da Lei nº 8.666/1993);  

7. A contratada também é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (art. 71, 

caput, da Lei nº 8.666/1993);  

8. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, pode subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento 

somente nos casos em que a permissão para esta subcontratação e os seus 

limites estiverem previstos no instrumento contratual (art. 72 da Lei nº 8.666/1993). 

 

4.2. Da Vigência  

1. Entende-se como duração do contrato administrativo o prazo de sua vigência, 

ou seja, o tempo de existência do contrato. É o período durante o qual o ajuste entre 

o Poder Público e o particular surte efeitos, realizando os objetivos e obtendo 

efetividade25. 

Não se pode celebrar contrato por prazo indeterminado26. 

A vigência dos contratos administrativos deve ser sempre 

determinada e limitada aos respectivos créditos orçamentários, 

conforme preceitua o artigo 57 da Lei n° 8.666/93, ressalvadas as 

exceções ali previstas.  

                                                
25 TCU. Acórdão TC 006.216/2012-9 
26 Lei n° 8.666/93, artigo 57, §3°. 
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2. Nos contratos de escopo ou por objeto a fixação da vigência decorre do prazo 

necessário para a execução do objeto a ser entregue à Administração (art. 57, § 1º) 

e somente se extingue quando o contratado entrega para a Administração o 

bem determinado, como ocorre, por exemplo, nos contratos para execução de 

obras.  

3. O tempo em que vai se desenrolar a execução do contrato deve ser fixado, a 

fim de que a Administração possa exigir do particular executante um mínimo de 

eficiência e celeridade necessário à satisfação do interesse público e, assim, 

caracterizar eventual mora do contratado. 

A obra de Hely Lopes Meirelles27 tem o seguinte entendimento sobe o tema: 

Nos demais contratos, como no de empreitada de obra pública, não se 
exige, nem se justifica cláusula de prorrogação, porque o contrato não se 
extingue pela fluência do prazo fixado, mas sim pela conclusão da obra. 
Nestes contratos o prazo é apenas limitativo do cronograma físico, e 
será prorrogado (com ou sem mora das partes) tantas vezes quantas 
sejam necessárias para a conclusão da obra independentemente de 
previsão contratual. 

 

Dessa forma, compete às áreas envolvidas (Seção de Contratos, Área 

Demandante, Gestores e Fiscais) acompanhar e controlar a execução dos prazos 

fixados a fim de que seu término não seja atingido sem prorrogação tempestiva. 

Sugere-se como boas-práticas a serem adotadas por Gestores e Fiscais dos 

contratos: 

utilizar cronogramas, listas de verificação ou outros formulários com critérios 

objetivos, para monitoramento efetivo periódico (quinzenal e/ou mensal) da 

execução do contrato, conforme o objeto e o vulto da contratação; 

formalizar requerimento de prorrogação do prazo de execução ou da 

vigência contratual com no mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência do 

termo final, evitando-se, assim, a expiração do prazo fixado sem a 

correspondente dilação. 

 

                                                
27 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 214. 
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4.3.  Das Modificações nos Contratos  

1. Os contratos poderão ser alterados nas 

hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93, 

desde que haja interesse da 

Administração e para atender ao interesse 

público.  

2. O Gestor deverá manifestar-se de forma 

fundamentada e conclusiva quanto à 

possibilidade de atendimento de pedido de alteração contratual formulado pela 

contratada, seja quanto à prorrogação do prazo de entrega ou de qualquer outro 

aspecto relativo à execução do contrato, submetendo a demanda à consideração da 

autoridade competente por intermédio da Seção de Contratos. 

3. As justificativas para as alterações contratuais, com as demonstrações analíticas 

das variações dos componentes dos custos, quando for o caso, deverão ser 

registradas nos autos dos respectivos processos (Acórdão TCU 297/2005-Plenário). 

4. Para que as alterações sejam consideradas válidas deverão ser justificadas por 

escrito e previamente autorizadas pelo(a) Desembargador(a) Presidente do TRT da 

2ª Região. 

5. As alterações contratuais somente poderão ser formalizadas por meio de Termo Aditivo. 

 

4.3.1. Formalização das Alterações Contratuais 

1.Termo Aditivo ou aditamento é o instrumento obrigatório utilizado para 

formalizar as alterações. Dentre outras modificações admitidas em lei e que possam 

ser caracterizadas como alterações contratuais, estão:  

I. os acréscimos ou supressões no objeto;  

II. as prorrogações da vigência do contrato ou de prazos; 

III. as modificações para melhor adequação às finalidades de interesse público. 
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2. O termo aditivo pode ser dispensado em caso de reajuste, por não caracterizar 

alteração contratual, devendo ser registrada tal modificação por simples apostila. É o 

denominado Termo de Apostilamento. 

 

4.3.1.1. Acréscimos, Supressões e Demais Alterações 

 

1. Sempre que for necessário modificar o pactuado em decorrência de alterações de 

projeto, acréscimos ou supressões de seu objeto, deve a Administração utilizar-se 

do aditamento contratual28, em atenção ao disposto no art. 65, I, “b”, da Lei no 

8.666/1993 e aos limites fixados no §1º. 

 Tais alterações podem ser de caráter: 

I. qualitativo: são modificações de projeto ou de especificação do objeto, 

necessidade de acréscimo ou supressão de obras, serviços ou materiais, 

decorrentes de situações de fato vislumbradas após a contratação; 

II. quantitativo: representam manifestações unilaterais da Administração, por 

motivo de conveniência do serviço, dentro dos limites permitidos, sem 

alterar as especificações do contrato ou os critérios definidos nas planilhas 

que o integram. 

2. Independentemente do tipo de alteração resultante do acréscimo pleiteado, 

devem ser obedecidos os limites legais previstos na Lei de Licitações29, 

conforme já se manifestou o TCU30. 

3. No caso específico de obras ou serviços de engenharia, a área técnica 

responsável deve apresentar a justificativa do pedido de aditamento apresentando 

ainda os seguintes documentos: 

I. estudos que se fizerem necessários para verificação dos problemas e  

apresentação das ações necessárias; 

                                                
28 TCU, Acórdão 670/2008 Plenário. 
29 Lei nº 8.666/93, art. 65, §§ 1º e 2º 
20 Lei no 8.666, de 1993, art. 65 §1o 
30 Tribunal de Contas da União, na Decisão nº 215/99, de relatoria do Ministro José Antônio de Macedo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
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II. orçamento específico e detalhado em planilha baseada em sistema de 

referência de preços (SINAPI31), mantendo-se a diferença percentual entre o 

valor global do contrato e o preço global de referência32; 

III. somente em caso de inviabilidade de utilização do referido sistema, 

podem ser apresentados os orçamentos junto ao mercado, com a indicação 

da fonte de pesquisa a partir da qual se originaram os valores que serviram 

de base para composição de itens, mantendo-se, igualmente, a diferença 

percentual entre o valor global do contrato e o de referência. 

Observe: eventual diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a 

partir dos custos unitários do SINAPI ou do SICRO não poderá ser reduzida em 

favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha 

orçamentária, em consonância com o § 6º art. 112 da Lei nº 12.017/2009. 

Respeite, no caso de celebração de novos aditamentos ao 

contrato que implique aumento nos quantitativos de serviços 

nos quais foram verificados preços unitários superestimados, 

os preços unitários de referência. 

Observe o limite estabelecido no Art. 65, § 1° da Lei 

8.666/1993 quando da formalização do 2º Termo de 

Aditamento.33 

 

3. A Administração poderá alterar o contrato quando forem necessários 

acréscimos ou supressões nas compras, obras ou serviços, desde que 

respeitados os seguintes limites (art. 65, inc. I, alínea “b”, e § 1º, da Lei nº 

8.666/1993):  

I. acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

atualizado do contrato para obras ou serviços ou compras; 

                                                
31 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, Fonte: http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-
poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx 

  
33 TCU, Acórdão 1891/2008, Plenário; 
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II. acréscimos até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado 

do contrato para reforma de edifício ou equipamento. 

Em licitações realizadas por item ou por lote, os 

acréscimos ou supressões serão efetuadas 

proporcionalmente a cada item/lote. 

Os acréscimos ou supressões devem ser calculados 

respeitando o limite legal proporcionalmente às etapas 

ou parcelas do contrato ou da nota de empenho, salvo em 

situações excepcionais, devidamente justificadas. 

4. Na hipótese de acréscimo, é necessário que o Gestor do contrato verifique se os 

preços contratados continuam compatíveis com os de mercado e vantajosos para o 

Tribunal. 

5. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições do contrato original, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, respeitados os limites 

previstos em Lei (art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993). 

6. Supressões em percentuais superiores aos previstos somente serão 

permitidas se resultantes de acordo celebrado entre as partes (art. 65, § 2º, 

inciso II, da Lei nº 8.666/1993). 

7. No caso de o acréscimo do objeto da licitação ultrapassar os limites 

estabelecidos, o contrato deverá, em regra, ser rescindido e nova licitação deverá 

ser realizada. 

8. Os acréscimos ou supressões podem ocorrer somente após a assinatura do 

contrato ou da emissão do instrumento equivalente (nota de empenho). 

9. Diante da necessidade de acrescer ou suprimir quantidade de algum item do 

contrato, a Administração deverá considerar o valor inicial atualizado do item para 

calcular o acréscimo ou a supressão pretendida. 
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10. O Gestor e o Fiscal devem atentar para o disposto neste Capítulo nas medições 

de serviços contratados, de forma que as supressões porventura ocorridas nos 

serviços sejam devidamente deduzidas e os pagamentos se restrinjam aos 

serviços executados. 

11. A execução de itens do objeto do contrato em quantidade superior à prevista no 

orçamento da licitação deverá ser previamente autorizada por meio de Termo 

Aditivo, o qual deverá atender aos seguintes requisitos:  

I. ser antecedido de justificativa na qual fique adequadamente consignada a 

motivação das alterações tidas por necessárias, que deverão ser 

embasadas em análises técnicas pertinentes e que caracterizem a natureza 

superveniente em relação ao momento da licitação e os fatos ensejadores 

das alterações; e  

II. ter seu conteúdo resumido publicado.  

12. A Administração deverá manter estrita observância em relação à vantagem 

originalmente ofertada pelo licitante adjudicado, de forma a evitar que, por meio de 

termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizados ou 

eventualmente a suspensão ou a modificação de itens com preços depreciados 

violem princípios administrativos. 

 

4.3.1.2. Prorrogações de Vigência ou de Prazos 

 

1. O prazo contratual para a prestação de serviços contínuos pode ser prorrogado 

até o limite de 60 (sessenta) meses, a fim de que se possa obter preços e condições 

mais vantajosos para a Administração34. 

2. Os contratos relativos a aluguel de equipamentos e à utilização de programas de 

informática, podem ter sua duração estendida até 48 (quarenta e oito) meses.  

 

                                                
34 Lei nº 8.666/1993, art. 57, II; 
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O Tribunal de Contas da União, em suas deliberações, sumulou entendimento que: 

Súmula 191 

Torna-se, em princípio, indispensável à fixação dos limites de 

vigência dos contratos administrativos, de forma que o tempo não 

comprometa as condições originais da avença, não havendo, 

entretanto, obstáculo jurídico à devolução de prazo, quando a 

Administração mesma concorre, em virtude da própria natureza do 

avençado, para interrupção da sua execução pelo contratante. 

Ademais, também de acordo com o entendimento do TCU, não é permitido: 

I. prorrogar contrato com prazo de vigência expirado, ainda que por um 

dia apenas. Neste caso, deve a Administração iniciar nova licitação, com 

elaboração de Projeto Básico e/ou Termo de Referência; ou 

II. celebrar termo aditivo de prorrogação da vigência, com efeitos 

retroativos, de contrato cuja vigência estava expirada. 

3. Ultrapassado o prazo previamente fixado, extinto estará o contrato e nulo 

será o aditivo eventualmente celebrado com vigência retroativa. 

4. A prorrogação de prazo de vigência de contrato poderá ocorrer se forem 

observadas, cumulativamente, as seguintes condições:  

I. constar sua previsão no contrato;  

II. houver interesse da Administração e da empresa contratada;  

III. for comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de 

habilitação;  

IV. for constatada em pesquisa que os preços contratados permanecem 

vantajosos para a Administração;  

V. estiver justificada e motivada por escrito, em processo correspondente;  

VI. estiver previamente autorizada pela autoridade competente.  
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4.3.1.3. Atos Necessários às Prorrogações  

1. Verificada a necessidade de prorrogação do prazo de vigência, o termo aditivo 

deverá ser formalizado até o último dia da sua vigência atual e a Administração 

adotar as seguintes providências, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União35: 

I. solicitação de aditivo; 

II. análise pela Administração; 

III. verificação da vantajosidade; 

IV. atesto da área técnica; 

V. comprovação das condições; 

VI. emissão de empenho; 

VII. autorização. 

Nos casos de prorrogação de contratos de prestação de 

serviços com mão-de-obra com dedicação exclusiva, deverá 

ser anexada aos autos, pelo Fiscal Administrativo, cópia da 

convenção coletiva de trabalho, devidamente registrada 

na Delegacia Regional do Trabalho, ou do dissídio coletivo. 

 

2. Nos termos do Acórdão TCU n° 1214/13 – Plenário, a vantajosidade econômica 

para a prorrogação dos contratos de serviço continuado estará assegurada, 

dispensando a realização de pesquisa de mercado, quando, cumulativamente:  

I. houver previsão contratual de que os reajustes dos itens envolvendo a 

folha de salários serão efetuados com base em convenção, acordo 

coletivo de trabalho ou em decorrência da lei;  

                                                
35  TCU, Acórdão 2569/2010, Primeira Câmara; Acórdão 1335/2009, Plenário; Acórdão 3010/2008, Segunda Câmara. 
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II. houver previsão contratual de que os reajustes dos itens envolvendo 

insumos (exceto quanto às obrigações decorrentes de acordo ou convenção 

coletiva de trabalho e de Lei) e materiais serão efetuados com base em 

índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior 

correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos 

tais insumos ou materiais.  

Fiscalize periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais 

lançados na proposta contratada, mediante a verificação das folhas de 

pagamento referentes aos meses de realização dos serviços, de cópias 

das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos 

respectivos documentos bancários, entre outros meios de fiscalização 

cabíveis, em consonância com o Acórdão 614/2008 Plenário; (...).36 

 

Nos contratos relacionados à execução de serviços ou de 

obras, o Fiscal e o Gestor do contrato devem adotar 

mecanismos de controle para fins de acompanhamento 

periódico, de modo a diagnosticar antecipadamente 

eventual necessidade de prorrogação do prazo e planejar 

o respectivo prazo a ser acrescido, antes de escoado o 

prazo inicialmente fixado. 

Os prazos de execução do objeto contratado poderão ser aumentados ou 

diminuídos, em regra, proporcionalmente aos acréscimos ou supressões que 

eventualmente ocorrerem. 

 

4.3.1.4. Manifestação do Gestor 

1. O Gestor deverá informar à Seção de Apoio à Gestão de Contratos o interesse 

na prorrogação, apresentando:  

 

                                                
36 TCU, Acórdão 1125/2009 Plenário; 
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I. a avaliação de desempenho da contratada (BAD – Item 6.1. do Apêndice);  

II. levantamento de informações quanto aos aspectos técnicos e 

mercadológicos que comprovem a existência de condições e preços 

vantajosos para a Administração, por meio de pesquisa de mercado 

realizada em pelo menos três empresas do ramo e/ou em Órgãos da 

Administração Pública que mantenham contratos semelhantes, exceto nos 

casos enquadrados nos Item 4.3.1.3, subitem 2.;  

III. manifestação da contratada em relação à prorrogação e à possibilidade de 

manutenção dos preços; 

IV. nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, se a contratada 

continua mantendo, em relação ao objeto do contrato, as condições 

que ensejaram sua contratação, de conformidade com a fundamentação 

legal pertinente, comprovadas por meio de documentação original ou cópia 

autenticada. 

2. O Gestor do contrato deverá encaminhar o pedido de prorrogação à Seção de 

Contratos ou o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência via PROAD, 

contendo os elementos necessário à nova contratação ou instauração de 

procedimento licitatório, com antecedência de, pelo menos, 120 dias do término 

da vigência do contrato, para que seja viabilizada a continuidade da prestação, 

respeitados os trâmites legais. 

 

Deverão ser considerados prazos superiores a 120 (cento e 

vinte) dias quando a contratação envolver maiores prazos 

de entrega ou complexidade de implantação e contratação. 
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3. A Seção de Contratos, ao identificar os contratos de prestação de serviço 

continuado que vencerão nos próximos 180 dias, enviará ao Gestor expediente 

tratando do assunto, para que se manifeste a respeito, com vistas à prorrogação 

da vigência ou instauração de novo procedimento de contratação. 

Transcorridos 30 dias sem pronunciamento do Gestor, a Seção de Contratos 

reiterará formalmente a comunicação. 

Mantendo-se silente, ao se atingir o marco de 140 dias para o término da vigência, 

os fatos e circunstâncias serão documentados e levados ao conhecimento da 

Diretoria Geral da Administração para as providências cabíveis. 

 

4.4 Da Rescisão 

1. A inexecução total ou parcial do contrato pode 

acarretar a sua rescisão, com as consequências 

estabelecidas no próprio contrato e as previstas em lei ou 

regulamento (art. 77 da Lei nº 8.666/1993).  

O particular que contrata com a Administração Pública 

não pode deixar de cumprir o avençado mesmo nos casos 

em que a Administração não cumpra a sua obrigação 

contratual, isto é, o inadimplemento da Administração não 

faculta ao particular o descumprimento do contrato, ressalvadas as hipóteses 

previstas nos itens XII a XVI a seguir.  

2. São motivos para rescisão do contrato (art. 78 da Lei nº 8.666/1993):  

I. o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos;  

II. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 

prazos estipulados;  
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III. o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;  

IV. a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e 

prévia comunicação à Administração;  

V. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 

contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, da 

execução do objeto, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 

contratada, quando não admitidas no ato convocatório e no contrato;  

VI. o desatendimento das determinações regulares da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 

seus superiores;  

VII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução;  

VIII. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

IX. a dissolução da sociedade ou o falecimento da contratada;  

X. a alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execução do contrato; 

XI. razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pelo(a) Desembargador(a) Presidente do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o contrato;  

XII. a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 

compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 

legal permitido;  

XIII. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 

prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 

repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 



 
 
 

 
 

61 

Manual de Gestão e 
Fiscalização de 

Contratos 

imprevistas desmobilizações e mobilizações, e outras previstas, assegurando 

à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;  

XIV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 

destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à contratada o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação;  

XV. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 

para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, 

bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;  

XVI. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato;  

XVII. o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.  

 

3. A rescisão do contrato poderá ser (art. 79 da Lei nº 8.666/1993):  

I. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

mencionados nos Itens I a XI acima;  

II. bilateral (amigável), por acordo entre as partes, reduzida a termo no 

processo de contratação, desde que haja conveniência para a Administração;  

O gestor, em conjunto com a Secretaria de Processamento 

e Acompanhamento de Contratos e Licitações, devem 

atuar, sempre que possível e necessário, buscando a 

forma amigável de rescisão, a fim de evitar eventuais 

ressarcimentos pela Administração. 
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4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente (art. 79, § 1º, da Lei nº 

8.666/1993).  

5. Quando a rescisão ocorrer com base nos itens XI a XVI do item 4.4, subitem 2, 

supra, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a (art. 79, § 2º, da 

Lei nº 8.666/1993):  

I. devolução de garantia;  

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;  

III. pagamento do custo de desmobilização.  

6. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo 

(art. 79, § 5º, da Lei nº 8.666/1993).  

7. A rescisão de que trata o inciso I do item 2 deste capítulo pode acarretar as 

seguintes consequências, sem prejuízo das demais sanções legais previstas (art. 

80 da Lei nº 8.666/1993):  

I. assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 

encontrar, por ato próprio da Administração;  

II. ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e 

pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua 

continuidade;  

III. execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e 

dos valores das multas e indenização a elas devidos;  

IV. retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração.  
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8. A aplicação das medidas previstas nos itens I e II acima fica a critério da 

Administração, que poderá dar continuidade à obra ou serviço por execução direta 

ou indireta (art. 80, § 1º, da Lei nº 8.666/1993).  

9. Na hipótese do item II supra, o ato deverá ser precedido de autorização expressa 

do(a) Desembargador(a) Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

(art. 80, § 3º, da Lei nº 8.666/1993). 
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4.5 Do Equilíbrio Econômico-Financeiro 

1. O equilíbrio econômico-financeiro consiste na manutenção das condições de 

pagamento inicialmente estabelecidas no contrato a fim de que se mantenha 

estável a relação entre as obrigações da contratada e a retribuição da Administração 

para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento.  

 

2. O reequilíbrio econômico-financeiro ocorre quando for necessário o 

restabelecimento da relação econômica que as partes pactuaram inicialmente.  

3. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato se justifica nas seguintes 

ocorrências (art. 65, inc. II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993):  

I. fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado;  

II. caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual.  

4. Para que possa ser autorizado e concedido o reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, pedido pela contratada, deverão ser verificados:  
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I. os custos dos itens constantes da proposta contratada com a planilha 

de custos que acompanha o pedido de reequilíbrio;  

II. ocorrência de fato imprevisível, ou previsível, porém de conseqüências 

incalculáveis, que justifique as modificações do contrato para mais ou para 

menos.  

5. O reequilíbrio econômico-financeiro não está vinculado a qualquer índice.  

6. O reequilíbrio econômico-financeiro pode ser concedido a qualquer tempo, 

independentemente de previsão contratual, desde que verificadas as 

circunstâncias elencadas neste Capítulo. 

7. Os pedidos com vistas à obtenção do reequilíbrio econômico-financeiro serão 

encaminhados à Administração do Tribunal, por meio da Seção de Apoio à 

Gestão de Contratos, após manifestação do Gestor do Contrato quanto à 

possibilidade de atendimento, observadas as disposições do art. 65, I, d, da Lei n° 

8.666/93.  
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4.6 Reajuste, Repactuação e Revisão 

1. Com vistas à manutenção das condições efetivas da proposta, nos termos da 

Constituição Federal, buscando a justa remuneração pelo serviço ou fornecimento, 

os contratos podem ainda sofrer reajuste, repactuação ou revisão. 

2. O reajuste e a repactuação de preços somente são permitidos se estiverem 

previstos no contrato. 

3. O reajuste estará vinculado ao índice previamente definido no contrato e visa 

compensar o aumento dos custos decorrentes de inflação.  

4. A repactuação é utilizada para readequar o valor do contrato administrativo à 

variação de custos previsível e periódica a que se sujeita. Ex: contratações de 

serviços continuados com mão-de-obra com dedicação exclusiva. Não está 

vinculada a qualquer índice e não será automática, devendo ser apresentada 

demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, 

devidamente justificada e comprovada.  

5. A revisão de preços tem por objetivo corrigir distorções geradas por aumento ou 

redução de quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 

como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 

devendo ser observado que essas alterações implicarão na revisão dos preços para 

mais ou para menos, conforme o caso. 

6. A repactuação e o reajuste somente são possíveis após o intervalo de 1 (um) ano, 

tendo como referência a data da proposta ou a do orçamento a que a proposta se 

referir, para a primeira correção, ou, ainda, a data da última repactuação/reajuste 

para os demais.  

7. Os pedidos de repactuação e/ou de reajuste de preços serão analisados no 

âmbito da Coordenadoria de Contratos, que realizará os cálculos pertinentes para 

posterior aprovação pelo Gestor do contrato. 

8. As repactuações de preços deverão ser efetivadas por meio de termo aditivo, 

reservando-se o apostilamento para formalizar os reajustes (índice previsto em contrato). 
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5. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

5.1 Do Atestado de Capacidade Técnica 

1. O atestado de capacidade técnica é uma 

declaração emitida por órgão público que comprova 

que determinada empresa contratada forneceu 

produtos e/ou realizou a prestação de serviços, 

sendo discriminada a forma como se deu o 

fornecimento, levando em consideração parâmetros 

qualitativos e quantitativos. O objetivo do atestado 

de capacidade técnica é informar aos demais 

órgãos da administração pública que a empresa 

possui os requisitos profissionais e operacionais 

para realizar o fornecimento de bens e serviços de 

determinada natureza e magnitude. 

2. A emissão de atestados de capacidade técnica relativos a fornecimento ou 

prestação de serviços ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região dar-se-á 

mediante requerimento da interessada que deverá ser dirigido exclusivamente 

à Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações 

(SPACL).  

3. Recebido o pedido, a Seção competente elaborará minuta, contendo:  

I. a razão social do fornecedor/prestador de serviço contratado e sua inscrição 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;  

II. a identificação do processo de licitação ou da dispensa/inexigibilidade, da 

nota de empenho e do contrato, se houver;  

III. a descrição do objeto da contratação em estrita conformidade com a 

definição estabelecida no contrato ou documento equivalente;  

IV. o período/data(s) de realização da(s) entrega(s) ou da prestação do serviço;  



 
 
 

 
 

68 

Manual de Gestão e 
Fiscalização de 

Contratos 

V. a informação se a contratada executou o contrato integralmente ou apenas 

parcialmente, devendo ser consideradas executadas somente as parcelas já 

concluídas e aceitas pelo Gestor;  

VI. se o objeto foi executado em conformidade com o previsto no contrato e/ou 

na proposta; e  

VII. as penalidades eventualmente aplicadas.  

4. As informações solicitadas pelo fornecedor deverão ser mencionadas no 

requerimento para que constem no atestado e somente poderão ser atendidas se 

representarem fielmente a execução do contrato e/ou pedido de compra que se 

pretende atestar.  

5. A minuta do atestado será enviada para a declaração formal do Gestor do 

contrato quanto à aprovação ou rejeição de seus termos.  

6. A manifestação do Gestor será dirigida à Seção competente para a emissão do 

documento definitivo em caso de aprovação ou, caso contrário, para notificação à 

empresa. 

7. Após a aprovação o documento receberá da SPACL numeração única, 

sequencial, crescente e anual, e será submetido à assinatura do Diretor Geral da 

Administração ou a quem for delegada a competência.  

8. Os atestados emitidos para fins de acervo junto ao CREA serão assinados, se 

necessário, por engenheiro designado pela Administração, em conjunto com o 

Diretor Geral da Administração ou a quem for delegada a competência. 

9. O atestado será emitido e assinado de forma eletrônica e encaminhado à 

empresa por e-mail, que poderá imprimi-lo com o selo de certificação da assinatura 

eletrônica.  
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5.2. Do Boletim de Avaliação de Desempenho 

1. A avaliação de desempenho constitui importante 

ferramenta de gestão qualquer que seja a área da 

organização e o objeto de mensuração, visto que permite 

a identificação de oportunidades de melhoria, correção de 

erros e promove a melhoria dos serviços prestados.   

2. Em relação às compras governamentais, a avaliação 

de desempenho constitui ferramenta relevante para o alcance dos objetivos 

estratégicos do órgão ou entidade pública, uma vez que permite a verificação do 

cumprimento de prazos de execução/entrega e o atendimento aos requisitos 

demandados na contratação. Constituem parâmetros de avaliação ainda: i) os 

recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação profissional 

exigidas; ii) qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados e; iii) 

adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida.  

3. A eficiência, a eficácia e a efetividade de um contrato estão diretamente 

relacionadas ao desempenho do servidor quando do acompanhamento e da 

fiscalização da sua execução.  

4. O processo de avaliação de desempenho em compras públicas é materializado no 

âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região por meio do Boletim de 

Avaliação de Desempenho (BAD), no qual devem ser mensurados e documentados, 

quando for o caso, o grau de atendimento aos requisitos de qualidade e de 

produtividade esperados e apresentadas proposições com vistas à redução dos 

gastos, à racionalização dos serviços e do uso de materiais, entre outras medidas 

que se entendam necessárias para o alcance dos objetivos de eficácia, eficiência e 

efetividade dos serviços contratados. 

5. A elaboração do Boletim de Avaliação de Desempenho é obrigatória, exceto para 

bens e materiais de consumo, de acordo com as características dos serviços, 

mensurando-se o alcance dos resultados. A responsabilidade sobre o processo de 

monitoramento dos serviços e fornecimentos recai sobre Gestor e Fiscal Técnico do 
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contrato, a fim de que se evite a perda no nível de qualidade e sejam realizadas 

intervenções no sentido de se corrigir as falhas ou sugerir a aplicação de sanções.  

6. A avaliação por meio do BAD deverá ser feita com a periodicidade determinada 

pelo Gestor, sendo recomendável, quando se tratar de serviço continuado, o prazo 

mínimo trimestral para fins de acompanhamento do desempenho da empresa 

contratada. 

7. A falta de uma periodicidade na elaboração do BAD impede a realização de 

reuniões de ajustes com a contratada e tende a prejudicar bom desenvolvimento 

contratual.  

8. Serão atribuídas notas em escala par, de 0 a 10, conforme evidências e 

percepção da qualidade pelo Gestor e Fiscal do contrato em relação aos atributos do 

serviço ou produto contratado, adotando-se a seguinte gradação:  

a. NA (Não aplicável);  

b. 0 (zero) para o não atendimento total do critério avaliado;  

c. 2 (dois), nível péssimo para o critério avaliado;  

d. 4 (quatro), nível regular para o critério avaliado;  

e. 6 (seis), nível bom para o critério avaliado;  

f. 8 (oito), nível muito bom para o critério avaliado;  

g. 10 (dez), nível excelente dentro do esperado.  

9. O Gestor pode desdobrar os critérios em sub-critérios de acordo com as 

especificidades contratuais e o avanço físico-financeiro para fins de monitoramento.  

10. O não-preenchimento periódico do Boletim de Avaliação de Desempenho (BAD) 

enseja em falta administrativa cometida pelo Gestor do contrato e por seus fiscais.  

11. Ao final do contrato o Gestor e os Fiscais deverão, dentro de suas respectivas 

áreas de atuação, gerar relatórios sobre a execução do contrato e sobre a 

efetividade de seu objeto, abordando, por exemplo:  
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a. A apresentação dos resultados alcançados, considerando a 

economicidade e o melhor aproveitamento dos recursos humanos, 

materiais, tecnológicos ou financeiros disponíveis;  

b. O alinhamento e o impacto no(s) objetivo(s) estratégico(s) do Tribunal 

que se pretendia impulsionar;  

c. A avaliação quanto ao alcance dos objetivos inicialmente previstos e os 

fatores que influenciaram positivamente e/ou negativamente o seu alcance 

(nos casos de contratos continuados essas questões deverão, sempre 

que possível, ser analisadas durante todo o prazo de execução, visando 

avaliar, tempestivamente e no menor prazo possível, a necessidade de 

alteração dos termos ajustados como forma de melhor atingir os 

objetivos);  

d. Os fatores que facilitaram ou dificultaram o acompanhamento da execução 

do contrato e o cumprimento das obrigações da contratada e do contratante;  

e. Análise da quantidade de serviços/fornecimento contratada em relação 

à demanda observada;  

f. Sugestões para melhor seleção dos novos fornecedores, descrição do 

objeto, definição de prazos etc.;  

g. Apresentação da opinião do usuário (público interno e/ou externo) sobre 

os produtos/serviços objeto do contrato, obtida por meio de pesquisa 

eventualmente proposta pelo Gestor e cuja realização deverá ser 

expressamente autorizada pela Diretoria Geral da Administração ou pela 

Presidência do Tribunal.  

12. Considerando que nos serviços continuados (assim como em alguns contratos 

de fornecimento) a elaboração de um novo termo de referência ou projeto básico 

sempre antecede em alguns meses o término da vigência do contrato em vigor, as 

informações/avaliações supramencionadas deverão constar em base de dados 

alimentada constantemente, de forma que possam ser disponibilizadas 

imediatamente quando necessário.  
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6. APÊNDICES 

6.1 Boletim de Avaliação de Desempenho  

  

 
  
                           

    Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região   
                 
                 

  BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (BAD)   

                 
  
 

Empresa contratada 
       

Número do 
contrato                 

                 

  Número do BAD       
Período de 
Cobertura                 

                 
  CRITÉRIO MÍNIMOS PONTUAÇÃO   

  
1) Resultados alcançados quanto ao cumprimento de prazos. 
 NA 0 2 4 6 8 10   

  
2) Resultados alcançados quanto à qualidade dos serviços. 

 NA 0 2 4 6 8 10   

  
3) Recursos humanos empregados em função da quantidade exigida, quando se tratar de prestação de 
serviços. NA 0 2 4 6 8 10   

 
4) Recursos humanos empregados em função da qualificação profissional exigida, quando se tratar de 
prestação de serviços. NA 0 2 4 6 8 10  

 
5) Adequação dos serviços prestados à rotina de execução ou ao planejamento estabelecidos. 
 NA 0 2 4 6 8 10  

  6) Cumprimento das responsabilidades/tarefas combinadas com o gestor/fiscal para o período avaliado.  NA 0 2 4 6 8 10   

  7) Cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato. NA 0 2 4 6 8 10   
  Total                           

  
Nota: O Gestor poderá incluir outros critérios para avaliação dos resultados pretendidos com a contratação e personalizar as perguntas do BAD de 
acordo com as necessidades de sua área.   

                 

  

Comentários Adicionais  

  
    

           
  São Paulo, ___ de ___________ de 20____             
                 
  ___________________________ 

Gestor do Contrato 
  

    
  __________________________ __________________________ __________________________   
  Fiscal Técnico do Contrato Fiscal Adm. do Contrato Fiscal Demandante do Contrato   
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6.2. Consolidação do BAD no Ano 

CONSOLIDAÇÃO ANUAL DO BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (BAD) 

         

Empresa: XXXXX LTDA-ME     
Processo: PG nº NNN-AA          Contrato CCL-CT nº NNN-AA   
Objeto:     
Período de Cobertura:           

CRITÉRIO MÍNIMOS 
PONTUAÇÃO  

1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º  
Trimestre 

4º  
Trimestre 

1) Resultados alcançados em relação ao contratado, 
verificação dos prazos de execução e qualidade 
demandada. 

       

2) Recursos humanos empregados em função da 
quantidade e da formação profissional exigidas, quando se 
tratar de prestação de serviços. 

       

3) Qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados, 
no caso de contrato de prestação de serviços. 

        

4) Adequação dos serviços prestados à rotina de execução 
estabelecida. 

        

5) Cumprimento das demais obrigações decorrentes do 
contrato. 

        

Subtotal     

TOTAL ANO  
    

Comentários Adicionais: 

Nota 1: O Gestor deverá, sempre que necessário, incluir outros critérios para avaliação dos resultados pretendidos com a 

contratação e personalizar as perguntas do BAD de acordo com as necessidades de sua área. 
Nota 2: Periodicidade sugerida: Ex: Mão de obra alocada – mensal; Manutenção ar e elevadores – trimestral. 

         

São Paulo, ___ de ___________ de 20____         

___________________________ 

Gestor do Contrato 

_______________
___  _____________________  

___________________
__ 

Fiscal Técnico do 
Contrato   

Fiscal Administrativo do 
Contrato   

Fiscal Demandante do 
Contrato 
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6.3. Guia de Fiscalização de Mão de obra com 
Dedicação Exclusiva 

6.3.1. Fiscalização Inicial  

No momento em que a prestação de 

serviços é iniciada, cabe ao Fiscal 

Administrativo, com apoio do Fiscal 

Técnico: 

I. Elaborar planilha (Apêndice, Item 

6.21.) de todo o contrato administrativo, 

contendo todos os empregados 

terceirizados que prestam serviços 

neste Tribunal, divididos por contrato, 

com as seguintes informações: nome 

completo, número de CPF, função 

exercida, salário, adicionais, 

gratificações, benefícios recebidos e sua 

quantidade (vale-transporte, auxílio-

alimentação), horário de trabalho, férias, 

licenças, faltas, ocorrências, horas 

extras trabalhadas. 

II. Conferir, por amostragem37: a) todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) dos empregados e verificar se elas coincidem com o 

informado pela empresa e pelo empregado; b) exames médicos admissionais dos 

empregados da contratada que prestarão os serviços.  Atenção especial para a data 

de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (discriminada 

em salário-base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos 

contratos de trabalho. 

 

 

                                                
37 Instrução Normativa nº 5/2017 do MPOG, ANEXO VIII-B, item 10.1. “b”; 
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III. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato 

administrativo. 

IV. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na 

Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT). 

V. Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas 

terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação 

gratuito). 

VI. Verificar, mediante consulta à Administração do Tribunal, a existência de 

condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará 

ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam 

a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

 

6.3.2. Fiscalização Mensal  

  

Antes do pagamento da fatura, cabe ao 

Fiscal Administrativo, com apoio do Fiscal 

Técnico: 

I. Elaborar planilha-mensal (Apêndice, Item 

6.21.) que conterá os seguintes campos: nome 

completo do empregado, função exercida, dias 

efetivamente trabalhados, horas extras 

trabalhadas, férias, licenças, faltas, ocorrências. 

II. Verificar na planilha-mensal do Fiscal 

Administrativo o número de dias e horas 

trabalhados efetivamente. Exigir que a empresa 

apresente cópias das folhas de ponto dos 

empregados por ponto eletrônico ou meio que 

não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em 

caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, 

deve ser feita glosa da fatura. 
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III. Exigir da empresa comprovantes de pagamento dos salários, vales-transporte e 

auxílio alimentação dos empregados. 

IV. Verificar, por amostragem, com o auxílio do Protocolo de Envio de Arquivos, 

emitido pela Conectividade Social (GFIP), da Relação dos Trabalhadores 

Constantes do Arquivo SEFIP (RE) e da Relação de Tomadores/Obras (RET), os 

recolhimentos relativos: 

a) ao FGTS, por meio da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação 

mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o 

comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; 

b) às contribuições ao INSS, por meio dos seguintes documentos: 

a. Comprovante de Declaração à Previdência; 

b. Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante 

emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; 

V. Utilizar a técnica de amostragem para verificar os extratos das contas do INSS e 

do FGTS dos empregados e comprovar os recolhimentos referentes à competência 

anterior de modo a identificar e, quando for o caso, contestar eventuais retificações 

nas guias relativas ao INSS e FGTS.  

VI. A técnica de amostragem, sempre que utilizada, deve ser aplicada de modo que 

todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano (sem 

que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um 

mesmo empregado), garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da 

expectativa do controle. 

VI. Consultar a situação da empresa junto ao SICAF. 

VII. Verificar a validade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, do Certificado de Regularidade do FGTS e da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
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Resolução CNJ nº 169/2013: O Fiscal Administrativo deverá 

monitorar a retenção dos encargos trabalhistas (férias, 1/3 

constitucional, 13º salário e multa do FGTS) e a incidência dos INSS 

e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário, suas deduções 

dos pagamentos mensais e seus depósitos na conta-depósito 

vinculada (conforme proposta inicial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/controle-interno/normativos/24156-resolucao-cnj-n-169-de-10-de-novembro-de-2013
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6.3.3. Fiscalização Diária 

Diariamente, deve o Fiscal Técnico, 

com apoio do Fiscal Administrativo: 

I. Conferir, todos os dias, por 

amostragem38, quais empregados 

terceirizados estão prestando serviços e 

em quais funções. Fazer o 

acompanhamento com a planilha-mensal. 

II. Verificar se os empregados estão 

cumprindo a jornada de trabalho. Deve 

ser instaurada uma rotina para autorizar 

pedidos de realização de horas extras por 

terceirizados. Deve-se combinar com a 

empresa a forma da compensação de 

jornada. 

III. Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser 

dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamações ou 

cobranças relacionadas aos empregados terceirizados. 

IV. Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a 

negociação de folgas ou a compensação de jornada. Essa conduta é exclusiva do 

empregador. 

 

 

 

 

                                                
38 MPOG. Instrução Normativa nº 5/2017. ANEXO VIII-B, item 10.3. “c”. 
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6.3.4. Fiscalização Especial 

Deve ainda o Fiscal Administrativo, com 

apoio do Fiscal Técnico: 

I. Observar qual é a data-base da 

categoria prevista na Convenção 

Coletiva de Trabalho (CCT). Os reajustes 

dos empregados devem ser 

obrigatoriamente concedidos pela empresa 

no dia e percentual previstos (verificar a 

necessidade de proceder ao equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato em caso 

de reajuste salarial). 

 

 

II.   Fiscalizar o controle de férias e licenças (e respectivas substituições) dos 

empregados na planilha de monitoramento. 

III. Observar, com suporte do Fiscal Técnico, o cumprimento das normas de 

segurança do trabalho (Equipamentos de Proteção Individual, Medidas de 

Proteção Coletiva, instalação de Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e Atestado 

de Saúde Ocupacional). 

IV. Verificar se a empresa respeita as estabilidades provisórias de seus 

empregados (cipeiro, gestante, estabilidade acidentária). 
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V. Quando do desligamento de algum empregado da empresa prestadora de 

serviços, verificar: 

a) exames médicos demissionais; 

b)  extrato da conta do INSS; 

c)  extrato da conta do FGTS. 

VI. Quando da contratação de algum empregado pela empresa prestadora de 

serviços, verificar, no que couber, o disposto no item 6.3.1 “Fiscalização 

Inicial”. 

VII. Quando do término ou rescisão contratual, verificar o adimplemento de 

todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, assim como os termos 

de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 

serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da 

categoria como requisito para o pagamento da última parcela do contrato. 
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6.4. Ofício para ao Fornecedor no Início da 
Contratação 
 

 

 

 

 

Oficio nº XXX-XXXX 

          Local, xx de xxxxxx de xxxx. 

Ao Senhor (Nome do Diretor da empresa) 
Diretor da empresa (Nome da empresa) 
Endereço da empresa 
CEP: _________ 

 
Prezado Senhor, 

  Em atenção ao êxito alcançado por esta empresa em se tornar 
vencedora do Pregão nº xx/xxxx, que culminou no Contrato xxx/xxxx-, assinado em 
xx de xxxxxx de xxxx, apresentamos nossas saudações. 

2.  Desta forma, para que tenhamos um relacionamento proveitoso, é 
imprescindível que a empresa esteja atenta às obrigações estabelecidas em 
contrato e também aos documentos exigidos no “check list*” que segue anexo, 
quando da emissão de faturas, pois sem os mesmos, o nosso unidade financeira 
não poderá realizar o pagamento.   

3.  Informo ainda que, a fiscalização do referido contrato no Local da 
execução do contrato se dará por meio de fiscais nomeados conforme anexo. 

Atenciosamente, 

NOME COMPLETO 

Coordenadoria de Contratos 
Endereço completo 

Fone (xx) xxxx-xxxxxxxx-xxxx Fax:, xxxx-xxxx 
e-mail: xxxxxxxxxx@trtsp.jus.br  

* Anexar ao Ofício cópia do Check List constante do Apêndice (Itens 6.13. e 6.16.) 
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6.5. Ofício para Abertura de Conta-Depósito 
Vinculada 
 
 
Ofício _______/20__ – TRT 2ª Região                                            São Paulo, __ de _______ de 20__ 
 
A(o) Senhor(a) Gerente 
(Nome do(a) Gerente) 
 
Agência: 5905-6 do Banco do Brasil S.A  (Poder Judiciário – São Paulo SP) 
Endereço: Rua Líbero Badaró, 568, 3º Andar 
CEP 01009-000 São Paulo/SP 
 
Ref.: Pregão Eletrônico ___/____ - Contrato CCL-CT nº ___/____ 
Assunto: Abertura de Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada 
 
 
 
 
 
 

Senhor(a) Gerente,    
 
 

Reporto-me ao Termo de Cooperação Técnica nº ___/_____, firmado com essa 

instituição, para solicitar que, excepcionalmente, promova o cadastramento de conta-depósito 

vinculada – bloqueada para movimentação –, em nome do Prestador de Serviços a seguir indicado, 

destinada a receber recursos retidos de rubricas constantes na planilha de custos e formação de 

preços do Contrato nº ___/____, firmado por este TRIBUNAL: 

 
CNPJ: _____________________ 

Razão Social: __________________________________________________________________ 

Nome Personalizado: ____________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________ 

Representante Legal: ____________________________________________________________ 

CPF do Representante Legal: __________________________________ 

 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 

 ______________________ 
 Ordenador da Despesa 
 (ou servidor previamente designado pelo ordenador) 
 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
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6.6. Ofício para Entrega de Documentação – 
Resolução CNJ 169 
 
 
Ofício _______/20__ – TRT 2ª Região                               São Paulo, __ de _______ de 20__ 
 
 
A(o) Senhor(a) 
(nome do proprietário da empresa contratada pelo Tribunal) 
(endereço da empresa com CEP) 
 
 
Ref.: Pregão Eletrônico nº ___/____ - Contrato SCL-CT nº ___/____ 
Assunto: Abertura de Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada 
 
 

 
Senhor Sócio-Proprietário,  
 
 

Informo que solicitamos a abertura da conta-depósito vinculada – bloqueada para 

movimentação –, pertencente ao CNPJ sob nº ________________________, na Agência nº 

________ do BANCO___________________, em seu nome, aberta para receber recursos retidos de 

rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado 

entre essa empresa e este TRIBUNAL.  

Na oportunidade, solicito comparecer, em, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, a 

contar do recebimento deste ofício, à referida agência para fornecer a documentação indicada no 

edital de licitação, de acordo com as normas do Banco Central, bem como assinar os documentos 

indicados pelo Banco e autorizar, em caráter irrevogável e irretratável, o acesso irrestrito deste 

TRIBUNAL aos saldos da referida conta-depósito, extratos e movimentações financeiras, inclusive de 

aplicações financeiras e solicitar quaisquer movimentações financeiras da referida conta-depósito.   

Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior poderá ensejar 

aplicação das sanções previstas na Cláusula _______ do mencionado contrato.  

Por fim, ratifico que, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica nº ____/-

_____firmado com a Instituição Financeira, qualquer tipo de movimentação financeira somente 

ocorrerá mediante solicitação deste TRIBUNAL.  

 ______________________ 
 Ordenador da Despesa 
 (ou servidor previamente designado pelo ordenador) 
 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 



 
 
 

 
 

85 

Manual de Gestão e 
Fiscalização de 

Contratos 

6.7. Ofício de Autorização para Movimentação 
de Conta Vinculada - Resolução CNJ 169 

 

Ofício _______/20__ – TRT 2ª Região                                         São Paulo, __ de _______ de 20__ 
 
 
 
 
À Agência Poder Judiciário – São Paulo SP do Banco do Brasil S.A 
Prefixo: 5905-6 
Endereço: Rua Líbero Badaró, 568, 3º Andar 
CEP 01009-000 - São Paulo/SP 
 
 
 
 
 
 

Senhor(a) Gerente, 

Autorizo, em caráter irrevogável e irretratável, que o Tribunal Regional do Trabalho da 

2ª Região solicite a essa agência bancária, na forma indicada por essa agência, qualquer tipo de 

movimentação financeira na Conta-depósito vinculada nº ________________ – bloqueada para 

movimentação –, de minha titularidade, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes 

da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado com o TRIBUNAL, bem 

como tenha acesso irrestrito dos saldos da referida Conta-depósito, extratos e movimentações 

financeiras, inclusive de aplicações financeiras. 

 

_______________________________________  

Assinatura do titular da Conta-depósito 
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6.8. Ofício para Solicitação de Movimentação - 
Resolução CNJ 169 

 
Ofício _______/20__ – TRT 2ª Região                                             São Paulo, __ de _______ de 20__ 

 

A(o) Senhor(a) Gerente 
(Nome do(a) Gerente) 
Agência: 5905-6 do Banco do Brasil S.A (Poder Judiciário – São Paulo SP) 
Endereço: Rua Líbero Badaró, 568, 3º Andar 
CEP 01009-000 São Paulo/SP 
 
 
Ref.: Pregão Eletrônico nº ___/____ - Contrato SCL-CT nº ___/____ 
 
Assunto: Movimentação de Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada 

 

 

Senhor(a) Gerente, 

 

Solicito DEBITAR, conforme indicado a seguir, a movimentação de R$ ______ da 

conta nº_________________ da agência nº _______de titularidade de ________(nome do 

proponente)________, inscrito no CNPJ sob o nº ______________, aberta para receber recursos 

retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, 

firmado por este TRIBUNAL, e CREDITAR na seguinte conta depósito vinculada (bloqueada para 

movimentação):  

Banco Agência Conta CPF/CNPJ 

    

 

Atenciosamente, 

__________________________________________ 

Ordenador de Despesas 

(ou servidor previamente designado pelo ordenador) 
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6.9. Ofício para Informação de Movimentação - 
Resolução CNJ 169 

 

Ofício/Carta nº ______ (número sequencial)  

São Paulo, ___ de ___________ de 20__. 

 

 

 

Senhor __________________________________________, 

(nome do representante do Tribunal) 

 

Em atenção ao seu Ofício nº _______/20___, de ____/____/20___, informo 

a efetivação de DÉBITO na Conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – de nº 

_________________________ da agência nº ______ do BANCO e CRÉDITO na seguinte conta-

depósito: 

CREDITAR 

Banco Agência Conta CPF/CNPJ 

    

    

 
 

Atenciosamente, 
 

_________________________ 
(nome do Gerente) 

Nº da Agência do BANCO 
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6.10. Termo Circunstanciado de Recebimento 

TERMO CIRCUNSTANCIADO 

 

CONTRATO Nº 000/0000 

EMPRESA: 

OBJETO: 

CONFORMIDADE DO OBJETO: 

Informar se os serviços/entregas foram prestados/realizados em estrita observância às 

determinações, forma e condições constantes no contrato. 

CUMPRIMENTO DOS PRAZOS 

Informar cumprimento/atrasos na prestação dos serviços. 

MÊS DE REFERÊNCIA/PERÍODO DE COMPETÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

“Ex.: 01/01/2012 a 31/01/2012” 

NOTA FISCAL Nº XXX (Pg. XXX) 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

- Glosas; 

- Interrupções na prestação de serviços 

- Valores indevidos; 

- “Outras informações que possam subsidiar a liquidação e o pagamento da 

despesa, além de outras necessárias para registro”. 

 

São Paulo, ___ de ________ de 201_ 

___________________ 

Assinatura do Gestor 

___________________ 

Assinatura do(s) Fiscal(ais) 
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6.11. Formulário para Ata de Reunião 
ATA DE REUNIÃO 

Unidade Demandante: 

CONTRATO Nº: 
 

DATA: HORA: 

OBJETO DO CONTRATO: 
 
CONTRATANTE: 
FISCAL TÉCNICO                                                                        FISCAL SETORIAL 
GESTOR 
CONTRATADO:  
PREPOSTO / REPRESENTANTE: 
LOCAL:  
(necessário saber onde e quando as pautas foram discutidas) 

 

PAUTA DA REUNIÃO:  
(o propósito para o qual as pessoas se reuniram) 
 
1.   
2.  
3. 
4. 

DISCUSSÕES ABORDADAS: 
(registro objetivo das discussões para esclarecer porque as decisões foram tomadas e algumas 
ideias foram abandonadas a fim de evitar que a mesma discussão outras vezes) 
 
1. 
2. 
3. 
4. 

REGISTRO DAS DECISÕES: 
(o que de fato foi acordado entre os integrantes e listar quais serão os próximos passos) 
 
1. 
2. 
3. 

COMPROMISSOS: 
(registrar os prazos e os responsáveis pela execução de cada tarefa, o dia, horário, local e nome dos 
participantes da próxima reunião) 
 
1. 
2. 
3. 

HORÁRIO DO TÉRMINO 

LISTA PESSOAS PRESENTES E SEUS CARGOS:  
(informar por quem as decisões foram tomadas) 
 

NOME DO FISCAL: 
 

ASSINATURA: 
 

NOME DO REPRESENTANTE: 
 

ASSINATURA: 
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6.12. Ficha de Acompanhamento da Execução 
do Contrato  

 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

CONTRATO Nº: 

 
Processo nº Período de Avaliação: 

CONTRATADO: 

 
OBJETO DO CONTRATO: 

 
PREPOSTO DO CONTRATADO: 

 
Vigência do Contrato: 

 

Ocorrências 

DATA 
EXECUÇÃO CONTRATUAL (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o 

serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado) 

   

   

   

   

   

DATA 
PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS (deverão ser relatadas as providências 
adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos 
expedidos à contratada e anexadas cópias)  

   
   

   

   
   

DATA 
RESULTADOS (informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e 
encaminhamentos) 

   

   

   

   

   

   
Nome do Gestor (a): Assinatura: 

 
 

MATRÍCULA: 

 

Nome do Fiscal (a): 
 

Assinatura: 
 
 

MATRÍCULA: 
 

Nome do Preposto (a): 
 

Assinatura: 
 
 

MATRÍCULA: 
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6.13. Lista de Verificação de Pagamento 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS 

 

Emissão da  
 

Nota Fiscal              

1 O documento fiscal deve ser Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). 

2 O campo natureza da operação do DANFE deve ser VENDA. 

 
Nota: O DANFE de SIMPLES REMESSA (campo natureza da operação = SIMPLES REMESSA) não tem valor 

comercial e deve ser utilizado apenas para o transporte da mercadoria. Não deve, portanto, ser encaminhado 

para pagamento quando desacompanhado do DANFE de VENDA 

3 O CNPJ do emitente deve ser o mesmo do credor da Nota de Empenho. 

4 
O destinatário deve ser o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (CNPJ 
03.241.738/0001-39) 

5 
A descrição deve permitir a perfeita identificação dos produtos adquiridos, de acordo com o 
contrato firmado com o Tribunal. 

6 Indicação dos dados bancários para pagamento. 

7 

A pessoa jurídica fornecedora do bem deverá informar no documento fiscal o valor do IR e 
das contribuições (CSLL, Cofins e PIS/Pasep) a serem retidos na operação. Quando 
amparada por isenção, não incidência ou alíquota zero, deve informar também essa condição, 
inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizer, sujeitar-se à retenção do IR e 
das contribuições (§§ 5º e 6º, do art. 2º, da IN RFB nº 1.234/2012). 

 

Declarações              

 
(art. 6º IN nº 1.234/2012) 

8 

A empresa que se enquadrar em uma das hipóteses abaixo deverá apresentar, no ato da 
assinatura do contrato, declaração na forma dos anexos II, III e IV da Instrução Normativa 
RFB nº 1.234/2012: 

a) Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, a que se refere o 

art. 12 da Lei nº 9.532/1997; 

b) Instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações 

civis, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532/1997; 

c) Pessoa jurídica optante pelo SIMPLES NACIONAL. 

Nota 1: As entidades beneficentes de assistência social previstas nos incisos III e IV, do caput do art. 4º, da IN 

RFB nº 1.234/2012, que atuam nas áreas da saúde, da educação e da assistência social, deverão apresentar, 
juntamente com a declaração acima, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), 
conforme § 6º, do art. 6º, da referida instrução normativa. 

Nota 2: No caso de não apresentação das declarações na forma prevista, o Tribunal efetuará a retenção na 

fonte do IR e das Contribuições (CSLL, Cofins e PIS/Pasep). 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Emissão da  
 

Nota Fiscal              

1 
O documento fiscal deve ser Nota Fiscal de Serviços, Nota Fiscal Fatura de Serviços, Nota 
Fiscal Eletrônica de Serviços, Nota de Locação, DANFE (quando permitido pela legislação 
municipal). 

2 O CNPJ do emitente deve ser o mesmo do credor da Nota de Empenho. 

3 
O destinatário deve ser o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (CNPJ 
03.241.738/0001-39 e Inscrição Municipal 3.521.274-8). 

4 O documento fiscal deve ter data de emissão. 

5 
A descrição deve permitir a perfeita identificação dos serviços prestados e do local da 
prestação dos serviços, de acordo com o contrato firmado com o Tribunal. 

 

Nota: A retenção do ISS na fonte, quando cabível, depende de análise da legislação do município do local 

da prestação. Por isso, é fundamental a sua indicação na nota fiscal. 

6 Indicação dos dados bancários para pagamento. 

7 

A pessoa jurídica prestadora do serviço deverá informar no documento fiscal o valor do IR 
e das contribuições (CSLL, Cofins e PIS/Pasep) a serem retidos na operação. Quando 
amparada por isenção, não incidência ou alíquota zero, deve informar também essa 
condição, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizer, sujeitar-se à 
retenção do IR e das contribuições (§§ 5º e 6º, do art. 2º, da IN RFB nº 1.234/2012). 

8 

Quando for o caso, a pessoa jurídica prestadora do serviço deverá destacar o valor da 
retenção previdenciária com o título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”. O 
destaque do valor retido deverá ser identificado logo após a descrição dos serviços 
prestados, apenas para produzir efeitos como parcela dedutível, sem alteração do valor 
bruto da nota fiscal (artigo 126 da IN RFB nº 971/2009). 

   

Declarações             
(art. 6º IN nº 1.234/2012) 

9 

A empresa que se enquadrar em uma das hipóteses abaixo deverá apresentar, no ato da 
assinatura do contrato, declaração na forma dos anexos II, III e IV da Instrução Normativa 
RFB nº 1.234/2012: 

a) Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, a que se 

refere o art. 12 da Lei nº 9.532/1997; 

b) Instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações 

civis, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532/1997; 

c) Pessoa jurídica optante pelo SIMPLES NACIONAL. 

Nota 1: As entidades beneficentes de assistência social previstas nos incisos III e IV, do caput do art. 4º, 

da IN RFB nº 1.234/2012, que atuam nas áreas da saúde, da educação e da assistência social, deverão 

apresentar, juntamente com a declaração acima, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social (Cebas), conforme § 6º, do art. 6º, da referida instrução normativa. 

Nota 2: No caso de não apresentação das declarações na forma prevista, o Tribunal efetuará a retenção 

na fonte do IR e das Contribuições (CSLL, Cofins e PIS/Pasep). 
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6.14. Planilha – Fiscal (Inclui exemplos para preenchimento – 

Deve ser elaborada uma planilha para cada fiscal, observadas as 
especificidades de cada atividade) 
 

Planilha Resumo do Contrato – Fiscal Técnico/Administrativo 

Empresa: XXXXX LTDA-ME       

Processo: PG nº NNN-AA        -    Contrato CCL-CT nº NNN-AA       

Objeto:         

ITEM 
OBRIGAÇÕES                                                
CONTRATUAIS 

PERIODICIDADE  DA  VERIFICAÇÃO 
                                                                                                                                 

ATENDIDA            
? 

                                                                                                                                                              

NORMA 
APLICÁVEL INÍCIO DA 

PRESTAÇÃO 

SERVIÇOS 
DIÁRIA MENSAL Bimestral ANUAL 

ÉPOCAS 

VARIADAS 

* 

Gerais 

1 

Manter as condições de 

habilitação do contrato: fiscal, 
trabalhista, previdenciária e 
fundiária 

   X   NÃO L. 8.666/93 

2 

Seguro em favor dos 
empregados contra riscos de 
acidentes de trabalho e 

recolhimento dos encargos 
trabalhistas, sociais, 
previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da 
execução dos serviços 
prestados. 

  X    SIM 
Cláusula 2ª 
CT, item 1. 

3 

Obedecer às normas de saúde, 
segurança do trabalho e 
proteção ao meio ambiente. 

 X     SIM 
Cláusula 2ª 

CT, item 3. 

4 
Assumir integral 
responsabilidade pelos danos 
causados à União 

 X     NÃO 
Cláusula 2ª 
CT, item 4. 

5 

Selecionar e preparar os 
empregados, instruindo-os à 
execução dos serviços com 

qualidade, urbanidade e 
respeito 

      SIM 
Cláusula 2ª 

CT, item 5. 

6 

Manter a disciplina e adotar 
medidas que pevinam condutas 
prejudiciais à adequada 

instrução processual 

 X      
Cláusula 2ª 
CT, item 6. 

7 

Selecionar e preparar os 
empregados, instruindo-os à 

execução dos serviços com 
qualidade, urbanidade e 
respeito 

  X    SIM 
Cláusula 2ª 
CT, item 7. 

8 

Fornecer pessoal capacitado 
para a atividade, uniformizado e 
com logo, portando crachá de 

idenificação com foto e 
materiais/ferramenta 
apropriados ao serviço a ser 

executado 

 X      
Cláusula 2ª 
CT, item 8. 

9 

Fornecer e fiscalizar o uso de 
equipamentos de proteção 

individual (EPI) e coletivo (EPC) 
 X     N/A 

Cláusula 2ª 
CT, item 9. 

ITEM 
OBRIGAÇÕES                                                

CONTRATUAIS 

PERIODICIDADE  DA  VERIFICAÇÃO 

ATENDIDA            

? 

NORMA 

APLICÁVEL 
INÍCIO DA 

PRESTAÇÃO 

SERVIÇOS 

DIÁRIA MENSAL Bimestral ANUAL 
ÉPOCAS 

VARIADAS 

* 

Gerais 
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10 

Apresentar a ART - 
Anotação de 
Responsabilidade 

Técnica e informar 
eventual alteração do 
Engenheiro responsável. 

X      N/A 
Cláusula 2ª 

CT, item 10. 

11 

Certidão de registro ou 
visto da empresa no 
Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura 
e Agronomia da 6ª 
Região 

X        

12 

Fornecer e manter 
números de telefone e e-
mail para contato com 

preposto e solicitação 
mantutenção preventiva 
e corretiva. 

X      SIM 
Cláusula 2ª 

CT, item 11. 

13          

14 

Pagar as taxas 

municipais e enviar o 
comprovante. 

  X    SIM 
Cláusula 2ª 
CT, item . 

Especificações do Objeto 

15 

Certidão de registro da 
empresa no sistema 
CONFEA/CREA em que 

conste como responsável 
referido profissional 

X        

16 

Atestado de capacidade 

técnica e as 
correspondentes 
certidões de acervo 

técnico (CAT) emitidas 
pelo CREA, em que se 
comprove a prestação de 

serviços em nome do 
responsável técnico pela 
empresa 

X      SIM  

17 

Declaração de que a 
empresa é conhecedora 
das condições locais e do 

estado dos equipamentos 
existentes para a perfeita 
execução do objeto 

X        

18 

Assumir 
responsabilidades e 

tomar as medidas 
necessárias ao 
atendimento de seus 

empregados, 
acidentados ou com mal 
súbito 

 X       

19 

Exercer controle sobre a 
assiduidade e a 
pontualidade de seus 

empregados; 

 X       

20 

Responsabilizar-se pela 
permanência dos 

funcionários no prédio 
apenas em horário de 
trabalho, ou para 

execução de serviços 
com prévia autorização 
do Tribunal. 

 X     SIM  

ITEM 
OBRIGAÇÕES                                                
CONTRATUAIS 

PERIODICIDADE  DA  VERIFICAÇÃO 

ATENDIDA            
? 

NORMA 
APLICÁVEL 

INÍCIO DA 

PRESTAÇÃO 

SERVIÇOS 

DIÁRIA MENSAL Bimestral ANUAL 
ÉPOCAS 

VARIADAS 

* 

Especificações do Objeto 
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21 
Cumprir o Plano de 
Manutenção contido 
nesta especificação 

 X       

22 

Todos os serviços a 
serem executados e 
materiais empregados, 

deverão estar em 
conformidade com as 
Normas da ABNT 

X      SIM  

23 

Retirar do local, sempre 
que necessário todo o 
material restante, tais 

como entulhos, detritos, 
etc., devidamente 
ensacado, sem ônus a 

este Tribunal 

     X   

24 

Atender ao chamado 

técnico (comparecimento 
do técnico no local 
indicado) no prazo 
máximo de duas (02) 

horas 

     X SIM  

25 

Qualquer serviço que 

perturbe o andamento 
dos trabalhos do prédio 
deverá ser executado 

após o período de 
funcionamento do 
mesmo; 

     X   

26 

Disponibilizar todos os 
dias, inclusive domingos 
e feriados, plantão de 24 

horas para atendimento 
em situações de 
emergência 

     X   

27 

Deverão ser executados, 
sem ônus para o 
Tribunal, todos os 

reparos e/ou 
substituições em 
elementos que venham a 

ser danificados durante a 
execução dos serviços, 

     X SIM  

28 

Executar manutenção 

preventiva conforme 
cronograma 
estabelecido, onde sejam 

revisados todas as peças 
e serviços indicados. 

 X     SIM  

29 

Comunicar de imediato a 

existência de infiltrações 
de paredes, lajes e 
telhados no poço e casa 

de máquinas do elevador 

     X SIM  

30 

Todos os motores 

painéis, Gabinetes, 
Racks, Rotores deverão 
ser limpos e aspirados 

  X    SIM  

31 

Limpar o poço e casa de 
máquinas dos elevadores 
ou peças que foram 

substituídos nos 
elevadores, tambores de 
óleos, estopas e restos 

de graxas ou qualquer 
outro material estranho 

   X   SIM  

ITEM 
OBRIGAÇÕES                                                
CONTRATUAIS 

PERIODICIDADE  DA  VERIFICAÇÃO 

ATENDIDA            
? 

NORMA 
APLICÁVEL 

INÍCIO DA 

PRESTAÇÃO 

SERVIÇOS 
DIÁRIA MENSAL Bimestral ANUAL 

ÉPOCAS 

VARIADAS 

* 
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32 

Verificar e informar sobre 

o desgaste de chaves e 
fusíveis da casa de 
máquina 

   X   SIM  

33 

Verificar e informar sobre 
freios, acionamento e 
desgaste das lonas e 

sapatas, nivelamentos 
das cabines nos 
pavimentos. 

   X   SIM  

34 

Apresentar Relatório 
Anual de Inspeção dos 
Elevadores (RIA) sobre 

as condições reais dos 
elevadores que fazem 
parte do contrato, 

descrevendo, desgastes, 
modernizações 

   X   SIM  

35 

Verificar e informar sobre 
o desgaste de chaves e 
fusíveis da casa de 

máquina, freios, 
acionamento e desgaste 
das lonas e sapatas, 
nivelamentos das 

cabines nos pavimentos. 

   X   NÃO  

36 

Apresentar Relatório 

Anual de Inspeção dos 
Elevadores (RIA) sobre 
as condições reais dos 

elevadores que fazem 
parte do contrato, 
descrevendo, desgastes, 

modernizações, custos, 
vida útil, adequação as 
normas vigentes e 

abrangendo todos os 
tópicos que podem 
prejudicar o bom 

funcionamento dos 
equipamentos e colocar 
em risco a integridade 

física dos usuários. 

  X    N/A  

37 
Medição da alimentação 
do motor. 

   X   N/A  

38 
Verificação da 
profundidade dos cabos 
de tração 

   X   SIM  

  

Nota 1: Épocas variadas: Quando Convocado; Data-base; Rescisão; Ocorrências Específicas;                                                                                                                        

Nota 2: A fiscalização do TRT poderá suspender qualquer serviço no qual se evidencie risco eminente, ameaçando a segurança de 
pessoas (usuários, funcionários ou transeuntes), equipamentos, patrimônio do TRT e vizinhanças. 

Observações: 
 
NOME / ASSINATURA DO FISCAL TÉCNICO  

 
DATA 

 
 
MATRÍCULA 

NOME / ASSINATURA DO FISCAL ADMINISTRATIVO  
 
DATA 

 
 
MATRÍCULA 

NOME / ASSINATURA DO PREPOSTO  
DATA 
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6.15. Formulário de Comunicação de 
Ocorrências à Contratada 

 
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS (SEP) 

 

CONTRATO Nº: 
 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 

CONTRATADO:  
 

OBJETO DO CONTRATO: 
 

NOME DO PREPOSTO: 
 

 

Senhor Preposto do Contratado, 

Comunicamos, por meio do presente instrumento, ocorrências relacionadas à 
execução do contrato, e informamos a concessão do prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para a correção e/ou manifestação a respeito das pendências elencadas abaixo: 

PENDÊNCIA REFERÊNCIA CONTRATUAL  

  

  

  

Observações: 

(Informar o período, valores em atraso, nome dos terceirizados envolvidos, protocolos de assistência 
técnica, dentre outros) 

Aguardamos um pronunciamento formal (escrito) dessa Empresa a respeito. 

Atenciosamente, 

NOME DO FISCAL: 
 

MATRÍCULA: 
 

ASSINATURA DO FISCAL: 
 

DATA: 
 

ASSINATURA DO PREPOSTO: 
 

DATA: 
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6.16. Lista de Verificação de Documentos - 
Contratos Mão-de-Obra com Dedicação 
Exclusiva  

CHECK LIST 
CONTRATO Nº: 

 

UNIDADE: 

CONTRATADA: 

 

CONTATOS 

PREPOSTO _______________ 

FINANCEIRO ______________ 

DIRETORIA _______________ 

SERVIÇOS: 

 

FUNCIONÁRIOS Nº: 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

NOTA FISCAL Nº: 

 

VALOR BRUTO DEVIDO: 

MÊS DE REFERÊNCIA: 

 

VALOR BRUTO FATURADO: 

ORD. ITENS SIM NÃO 

1 PLANILHA FISCAL TÉCNICO (Item 6.14 do Apêndice)    

2 NOTA DE EMPENHO   

3 NOTA FISCAL (Item 6.13 do Apêndice) COM REF. PERÍODO / ATESTE GESTOR   

4 SICAF – COMPRASNET   

5 DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE DO SIMPLES (SE COUBER)   

6 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS   

7 GUIA GPS (INSS) COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   

8 GUIA GRF (FGTS) COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   

9 PLANILHA FISCAL ADMINISTRATIVO (Item 6.21 do Apêndice) com o IMR (ANS)   

10 PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL   

11 RELAÇÃO TRABALHADORES (RE) E TOMADORES (RET) NO ARQUIVO SEFIP   

12 RELATÓRIOS GFIP   

13 FOLHA DE PAGAMENTO   

14 CONTRACHEQUES   

15 FOLHA DE PONTO   

16 VALE TRANSPORTE   

17 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   

18 OUTROS DOCUMENTOS (Declaração Conformidade Fiscal, CCT, etc)   
OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 

DATA: 

 

 

NOME / ASSINATURA DO FISCAL MATRÍCULA 
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6.17. Formulário para Prorrogação Contratual 
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

Unidade Demandante: 
CONTRATO Nº: 
 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 

CONTRATADO: 
 
OBJETO DO CONTRATO: 
 
VALOR DO CONTRATO: 
 

Comunica Avaliação do Gestor do Contrato 

Eu, _____________________________________________________ (   ) sou 

favorável (   ) não sou favorável à prorrogação do Contrato acima identificado, em face 

das razões abaixo elencadas: 

 
REQUISITOS: 

(  ) Possibilidade de prorrogação prevista no contrato 

(  ) Interesse da contratada 

(  ) Manutenção das condições de habilitação 

(  ) Vantajosidade da prorrogação 

(  ) Preço alinhado ao de mercado (pesquisas anexas) 

(  ) Serviços e rotinas permanecem adequados às necessidades 

(  ) Qualidade dos serviços prestados justificam a prorrogação. 

 

Observações 

 

 

 

 
NOME DO GESTOR: 

 
MATRÍCULA: 

 
ASSINATURA: 
 

DATA: 
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6.18. Formulário para Controle de Ocorrências 

CONTROLE DE OCORRÊNCIAS E PENDÊNCIAS 

        

Empresa: XXXXX LTDA-ME      

Processo: PG nº NNN-AA        -    Contrato CCL-CT nº NNN-AA      

Objeto:      

        

Item Data Ocorrência / Pendência Providência 
Data 
limite Solução IMR Obervações 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        
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6.19. Formulário para Controle dos Saldos de Empenho 
CONTROLE DE SALDO DOS EMPENHOS 

        

Empresa: XXXXX LTDA-ME       

Processo: PG nº NNN-AA        -    Contrato CCL-CT nº NNN-AA     

Objeto:       

        

Data Emissão 
Nota Fiscal / 

Empenho 

Número do 

Empenho Valor NE 

Número 
Nota 

Fiscal Valor da NF Valor Autorizado 

Saldo 

Empenho Observações 
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6.20. Formulário para Controle de Vigência de Prazos Contratuais 
CONTROLE  DA VIGÊNCIA DOS  CONTRATOS 

            

Secretaria de XXXXX            

            

Data             
Início 

Data 
Término 

Nº Meses          
1ª 

Prorrogação  

Nº Meses            
2ª 

Prorrogação  

Nº Meses 
até o 

Término 

Vigência 
Máxima     

(60 meses) 
Nº 

Processo 
Nº 

Contrato 
Nome do 

Contratado 
Objeto do 
Contrato 

Órgão     
Fiscalizador Observações                                                       
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6.21. Planilha Fiscal Administrativo - Modelo 1 
CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS 

CONTRATO Nº: 

 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

CONTRATADO:  
 

OBJETO DO CONTRATO: 
 

NOME DO PREPOSTO: 

 

Nº  Nome do Funcionário 
Grau de 

Instrução 
Função 

Quadro 
Efetivo 

(*) 

Admissão 
Dias 

Trabalhados 
CPF 

Dados Bancários 
Valor Salário 

(em R$) 

Valor dos Vales 

(em R$) 

Banco C/C Bruto Líquido Transporte Refeição 

01   
 

 
  

       

02   
 

 
  

       

03   
 

 
  

       

04   
 

 
  

       

05   
 

 
  

       

06   
 

 
  

       

07   
 

 
  

       

NOME DO FISCAL: 
 

 

ASSINATURA DO FISCAL: 

 
 

DATA: 

 

ASSINATURA DO PREPOSTO: DATA: 
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6.22. Planilha Fiscal Administrativo - Modelo 2 
 

 

CONTROLE MENSAL DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS 

CONTRATO Nº: 
 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: COMPETÊNCIA: 

CONTRATADA:  
 

CNPJ: 

OBJETO DO CONTRATO: 
 

QUANTIDADE DE COLABORADORES: 

NOME DO FISCAL: NOME DO PREPOSTO: 
 

Nº  Nome do Funcionário Função 
Dias 

Trabalhados 
Férias Licença Faltas 

Folha 
de 

Ponto 

Valor dos Vales 
(em R$) Ocorrências 

Transporte Refeição 

01           

02           

03           

 
ASSINATURA DO FISCAL: 
 

DATA: 
 

ASSINATURA DO PREPOSTO: 
 

DATA: 
 

 Obs. Adaptada da Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 02, de 30 de abril de 2008. 
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