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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

O Guia Prático para Fiscais de Contratos tem como objetivo orientar e 

subsidiar os gestores e fiscais de contratos nos procedimentos administrativos de rotina 

de gestão e fiscalização dos contratos celebrados entre particulares e a Prefeitura 

Municipal de Cuiabá, por meio de seus órgãos (Secretaria/Entidade), e utiliza como 

referencial os Manuais de outras Instituições Públicas, além da legislação vigente. 

 

O presente Guia deverá funcionar como uma ferramenta efetiva, 

proporcionando maior clareza e balizamento para as rotinas, e ser também um 

referencial para todas as unidades do Executivo Municipal no procedimento de 

contratação, garantindo maior segurança, celeridade e transparência. 

 

A Lei de Licitações e Contratos, Lei Federal nº 8.666/93, prevê, nas en-

trelinhas de seus artigos, que o Administrador Público deve organizar e implantar em 

órgãos públicos um sistema de gestão de contratos, compreendendo o gerenciamento, o 

acompanhamento e a fiscalização da execução até o recebimento do objeto. 

 

Ressalta-se que este instrumento não tem a pretensão de substituir o 

estudo pleno e aprofundado da Lei de Licitações, da IN MPOG/SLTI 02/2008 e suas 

alterações e demais legislações que tratam da matéria, mas possui o propósito de servir 

como um instrumento de controle para a correta gestão, execução e fiscalização dos 

contratos em consonância com a legislação vigente 
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2 - FISCAL DE CONTRATO 

 

O Fiscal é designado por um ato específico e precisa estar preparado para 

a tarefa, pois ela envolve um nível de responsabilidade específica. A omissão do 

funcionário encarregado para o ofício ou o incorreto cumprimento da tarefa, pode gerar 

dano ao erário. Neste caso, além da responsabilidade no plano disciplinar, por exemplo, 

ele sofrerá as consequências civis, atraindo para si o dever de reparar o prejuízo. 

 

É necessário que o fiscal, ao ser nomeado, tenha conhecimento de suas 

responsabilidades e de como deve, efetivamente, desempenhar a missão. Há contratos 

que exigem uma fiscalização praticamente diária, como por exemplo, aqueles que 

envolvem serviços de conservação e limpeza. 

 

O fiscal deve ter segurança em sua atuação, mantendo relação de 

cordialidade com o contratado, mas zelando pelo interesse público. Ser íntegro, honesto 

e responsável. Deve sempre buscar a otimização dos recursos, mantendo a qualidade 

nos serviços prestados. Deve ainda ter plena disposição em prestar contas de seu 

encargo e ser avaliado, compreendendo o que a Administração espera de sua atuação. 

Colaborar com seus superiores, seus subordinados e seus pares, refletindo sobre o seu 

papel e como pode desempenhá-lo com excelência. 

 

Em caso de dúvida na aplicação de uma cláusula contratual ou de uma regra legal, o 

Fiscal deve buscar informações junto à Auditoria Interna, ou junto a seu superior 

imediato. Se a dúvida for de cunho jurídico, deve buscar apoio junto à Assessoria 

Jurídica. Se a dúvida for de ordem técnica, inerente aos serviços ou aos bens adquiridos, 

deve o Fiscal socorrer-se com o setor que elaborou o projeto básico ou as especificações 

do objeto. Por isso, o Fiscal não pode “guardar” as dúvidas para si. Deve “dividí-las” 

com a Administração para solucioná-las o mais rápido possível, diminuindo as chances 

de cometer erros e violar a lei. 



 

Página 5 de16 

 

2.1 - Das atribuições e responsabilidades em contratos gerais: 

 

I. Ter conhecimento prévio de sua competência e atuação (portaria de nomeação); 

II. Ter pleno conhecimento (possuir cópia) dos termos do contrato, o qual irá 

fiscalizar, assim como das condições constantes do edital da licitação e seus 

anexos e da proposta vencedora, com vistas a identificar as obrigações da 

contratante e contratada; 

III. Conhecer e reunir-se com o PREPOSTO (art.68 e 109 da Lei 8.666/93), com a 

finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem 

como traçar as metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato; 

IV. No acompanhamento e fiscalização do objeto, verificar sua execução: se estão 

sendo atendidas na sua totalidade, as especificações contidas nos planos, 

projetos, planilhas, material oferecido em proposta (marca e qualidade do 

produto ofertado), ou especificado pela administração, assim como o tempo de 

execução e prazos de conclusão. 

V. Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais 

assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do edital e seus anexos, 

planilhas, cronogramas, etc.; 

VI. Providenciar toda a infraestrutura necessária para execução do objeto de acordo 

com o contrato estabelecido e prazos estipulados. Não se pode imputar ao 

Contratado a responsabilidade pelo atraso na execução do contrato, quando este 

derivar da falta de providências por parte da Administração em disponibilizar os 

meios necessários à sua execução; 

VII. Comunicar à administração sempre que for identificada, no prazo de vigência 

contratual, a necessidade de alteração de suas cláusulas, em razão do 

conhecimento de fato superveniente ou de outro qualquer, que possam 

comprometer o cumprimento contínuo e seu efetivo resultado, para que a 

administração, dentro dos limites da lei e contrato, faça os devidos ajustes 

através de termo aditivo, evitando perdas na sua execução e desperdícios dos 

recursos públicos;  
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VIII. Recusar o serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso 

daquele licitado, assim como observar para o correto recebimento; 

IX. Evitar que empresas subcontratadas executem serviços ou efetuem a entrega de 

material quando não expressamente autorizada para tal, salvo quando autorizado 

no instrumento contratual, ou que tais serviços exijam execução por empresas 

especializadas no ramo; 

X. Comunicar por escrito à Administração qualquer falta cometida pela empresa, seja 

ela por inadimplemento de alguma cláusula ou condição do contrato, ou 

solicitação de prestação de serviço que foi executado de forma inadequada, fora 

do prazo, ou mesmo não realizado, formando o devido dossiê (§ 1° art.67, Lei 

8.666/93) das providências adotadas para fins de materialização dos fatos que 

poderão levar a aplicação da sanção. Quando ocorrer reincidência desses fatos, 

poderá levar a rescisão contratual; 

XI. Zelar para que os valores pagos nos contratos de serviços/aquisições de materiais, 

não ultrapassem os créditos correspondentes, existentes no empenho da despesa 

do contrato, sem que existam créditos orçamentários para suportá-los, bem como 

a vigência contratual; 

XII.  Proceder à obrigatória verificação da liquidação da despesa (atesto da fatura), 

para fins de apuração: 

a. Da importância a ser paga; 

b. A quem deve ser pago (CNPJ); 

c. Se o objeto constante na nota confere com aquele contratado; 

d. Se o pagamento foi efetuado na sua totalidade e dentro do prazo 

acordado, evitando o pagamento antecipado e sem prévia liquidação da 

despesa, por ir de encontro ao art.62 e 63 da Lei 4320/64; e 

XIII. Se as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas (salários) foram cumpridas, 

inclusive, os recolhimentos do FGTS e INSS, tendo em vista a responsabilidade 

solidária do Ordenador de Despesa (inciso XIII, art.55 da Lei 8.666/93); 

XIV. Responsabilizar-se pela inserção das informações no sistema GCON referentes 

aos contratos sob sua responsabilidade como Fiscal; 
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XV. Responsabilizar-se, mesmo depois de entregue o material ou prestado o serviço, 

por quaisquer irregularidades contratuais; 

XVI. Zelar pelo fechamento do contrato dentro do prazo de vigência, tomando todas as 

providências junto a Administração e a Contratada, em caso de inexecução total 

ou parcial ou alteração contratual (§1° do art.65 da Lei 8.666/93); 

XVII. Zelar para que não haja prorrogação contratual após sua vigência, uma vez que tal 

procedimento é absolutamente NULO, ou cujo prazo de vigência tenha expirado, 

por ausência de previsão legal, conforme preceituado no art.65 da Lei 8.666/93; 

XVIII. Providenciar processo instruído com as devidas justificativas, com antecedência 

mínima de 30(trinta) dias do seu término, sempre que houver necessidade de 

aditamento do contrato (quantidade, vigência, etc.); 

 

2.2 - Obrigações pertinentes aos contratos de mão de obra (Anexo III da IN 

02/2008/MPOG): 

 

2.2.1 - Fiscalização inicial (no início da prestação de serviço). 

I. Elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Deverá conter todos 

os funcionários terceirizados que prestam serviços no órgão, 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 todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) dos funcionários, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o 

informado pela empresa e pelo empregado. Atenção especial para a data de 

início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração ( é importante 

que esteja corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações) 

e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho. 

III. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato 

administrativo (caso haja essa previsão); 
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IV. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na 

Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT). (Redação dada pela 

Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009); 

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 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). 

 

2.2.2 - Fiscalização mensal (antes do pagamento da fatura) 

I.  Elaborar planilha-mensal 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 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. 

III. Exigir da empresa, comprovantes de pagamento dos salários, vale-transporte e 

auxílio alimentação dos empregados. 

IV. Exigir da empresa os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes 

documentos, relativos ao mês anterior: 

a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social 

(GFIP); 

b) cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação 

mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o 

comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; e 

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

V. Exigir da empresa os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de: 
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a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social 

(GFIP); 

b) cópia do Comprovante de Declaração à Previdência; 

c) cópia da 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; 

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

VI.  Exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão 

Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de 

Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expire o prazo de validade. 

 

O Fiscal do contrato, por força de atribuições formalmente constituídas, tem deveres 

que, se não cumpridos, poderão resultar em responsabilização civil, penal e 

administrativa. A Lei 093/2003, no artigo 139, prevê as penalidades disciplinares a 

serem aplicadas aos servidores pelo exercício irregular de atribuições a eles afetas que 

são: 

 advertência; 

 suspensão; 

 demissão; 

 cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

 destituição de cargo em comissão; 

 destituição de função comissionada 

Na aplicação dessas penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da 

infração cometida, bem como os danos que dela resultantes para o serviço público. As 

sanções administrativas poderão cumular-se com as sanções civis e penais, sendo 

independentes entre si. 
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3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Fiscal do Contrato deve conhecer e utilizar as ferramentas e 

instrumentos gerenciais, para que possa desempenhar da melhor forma possível suas 

atribuições. Nesse sentido, o GUIA PRÁTICO PARA OS FISCAIS DE CONTRATOS, 

tem a função principal, nortear os trabalhos desse profissional, atuando como um 

facilitador nas atividades a serem desenvolvidas. 

Todas as atividades que o fiscal irá desempenhar, além das obrigações 

previstas em lei, estarão registradas nos contratos e/ou no ato licitatório, por isso, LEIA-

OS atentamente. 
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MODELOS DE RELATÓRIOS - FISCAL DE CONTRATO 

I - ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTRATADOS 

CONTRATO Nº: 

 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

CONTRATADO: 

 

OBJETO DO CONTRATO: 

 

PREPOSTO DO CONTRATADO: 

 

MÊS/ANO DA AVALIAÇÃO: 

 

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)  
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DATA 
RESULTADOS (informar se os problemas foram sanados ou não e quais as 

consequências e encaminhamentos) 

   

   

   

   

   

   

NOME DO FISCAL: 

 

MATRÍCULA: 

 

ASSINATURA: 

 

DATA: 
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II - ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL - DEFINITIVO 

 
CONTRATO Nº: 

 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

CONTRATADO: 

OBJETO DO CONTRATO: 

 

“Atesto que o(s) material (is) descrito(s) neste documento, foi/foram recebido(s), 

atendendo as especificações constantes no instrumento contratual n°....../ano”  

 

Descrição dos materiais recebidos: 

 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

 

Cuiabá, ___ de ___________ de 20__. 

 

 

NOME DO FISCAL: MATRÍCULA: 

ASSINATURA:  
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CHEK LIST PARA AS COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E 

FINANCEIRAS - CAF’S. 

ITEM PROCEDIMENTOS SIM NÃO NÃO 

 EMPENHO   

01 Existe Liberação de Cota e Nota de Reserva com o elemento de 

despesa discriminado? 

  

02 Nota de Empenho (atestada e devidamente identificada / Carimbo 

pelo Ordenador de Despesa e Secretário)? 

  

 LIQUIDAÇÃO   

03 Nota Fiscal (atestada e devidamente identificada / Carimbo pelo 

Fiscal do Contrato)? 
  

04 Consta o número da licitação ou do contrato na Nota Fiscal?   

05  As Notas Fiscais de locação de mão de obra (terceirizados) estão 

acompanhadas da folha de pagamento, cópia da GFIP, GPS e 

comprovante de pagamento do FGTS, Certificado de 

Regularidade do FGTS e das Certidões Negativas Municipal, 

Estadual, Federal e do INSS, além de discriminar os impostos a 

serem retidos: IR, ISS? (IN 1234/2012 - SRFB) 

  

06 Consta a unidade orçamentária, o número do empenho e a fonte de 

recurso da despesa na nota de liquidação? 

  

07 No caso de entrega de materiais parcelados, consta a quantidade 

do material entregue, referente à Nota Fiscal e não o total do 

contrato? 

  

08  No caso de aquisição de equipamento e material permanente, 

providenciou junto a Gerência de Patrimônio o tombamento do 

material (antes do envio para pagamento)? 

  

09 Todas as certidões negativas arroladas no contrato encontram-se 

dentro do prazo de validade? 

  

10 As guias para pagamento dos tributos federais, estaduais e 

municipais foram retiradas (quando for o caso)? 

  

 PAGAMENTO   

11 A Nota de Liquidação e as guias dos tributos a serem pagos foram 

enviadas em tempo hábil para o Planejamento? 

  

12 Recibo da Ordem Bancária com o respectivo comprovante da 

Secretaria de Planejamento? 

  

13 Recebimento dos comprovantes de pagamento dos impostos 

retidos? 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

(ÓRGÃO/ENTIDADE) 

 

 Portaria (Sigla do órgão/Entidade) n°________ de ___de____de____. 

(Órgão/Entidade) de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 

Complementar 225 de 2010: 

   RESOLVE: 

  Artigo 1°: Designar o servidor ______________(Titular), 

matrícula n°_____ e ______________(Suplente), matrícula n°_______, para 

acompanhamento e fiscalização do Contrato n°______________, firmado com a 

empresa_______________________, em conformidade com a lei 8.666/93,art.67, 

parágrafo 1°. 

 Artigo 2°: O Contrato n°________tem por objeto a contratação 

de empresa especializada na prestação de serviço 

____________________________para atender as demandas da Prefeitura Municipal de 

Cuiabá, representada pela(o) (Órgão/Entidade). 

 Artigo 3°: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE. 

 

 

(RESPONSÁVEL PELA NOMEAÇÃO) 

(CARGO QUE OCUPA). 

 

 


