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Fiscalização e acompanhamento dos contratos 
administrativos na lei 8.666/93 

Art. 58. O regime jurídico dos contratos 
administrativos instituído por esta Lei confere 
à Administração, em relação a eles, a 
prerrogativa de:

III - fiscalizar-lhes a execução;



Lei 8.666/93

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.



Art. 69. São cláusulas necessárias
nos contratos disciplinados por esta

Lei:
VI - os direitos e as responsabilidades
das partes, as tipificações das
infrações e as respectivas
penalidades e valores das multas;



IX - a obrigação do contratado de
manter, durante a execução do
contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, as
condições de habilitação e
qualificação exigidas no curso do
procedimento licitatório;



Art. 69. 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.



Art. 70. O contratado 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.



- Assunto: CONTRATOS. DOU de 09.07.2010, S. 1, p. 81. Ementa:
determinação ao INCRA para que procure compatibilizar o quantitativo
de obras a executar ou em execução à capacidade de acompanhamento
e fiscalização das Superintendências Regionais, sem prejuízo de adotar
providências para aumentar o efetivo de servidores responsáveis por
essas tarefas, visando bem cumprir o dever de fiscalizar os contratos
administrativos celebrados, previsto nos arts. 58, inciso III, e 67 da Lei
nº 8.666/1993 (item 9.5.1, TC- 027.424/2006-2, Acórdão nº

1.512/2010-Plenário).



- Assunto: CONTRATOS. DOU de 06.04.2011, S. 1, p. 159. Ementa:
recomendação à direção do Hospital Universitário Onofre Lopes, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para que empreenda atenta e
precisa fiscalização da execução dos contratos de terceirização do órgão, nos
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, em especial no tocante à
substituição/reposição de empregados, de modo a evitar perda na qualidade
dos serviços contratados (item 1.5.1, TC-017.133/2010-6, Acórdão nº
1.796/2011-2ª Câmara).



- Assuntos: CONTRATOS e COPA DO MUNDO. DOU de 13.04.2011, S. 1, p. 81.
Ementa: determinação ao Secretário-Executivo do Ministério do Esporte para
que adote as providências necessárias, em relação a um contrato de 2009
(que tem por objeto os Serviços de Apoio ao Gerenciamento para
Organização e Realização da Copa do Mundo de Futebol–2014), no sentido

de:

b) zelar pela fiscalização, com o devido rigor, da execução do contrato e da
qualidade e suficiência dos produtos gerados, de modo a prevenir o
descompasso entre os pagamentos e os serviços entregues pelo consórcio
contratado, atentando, ainda, para o efetivo cumprimento da determinação
contida no item 9.3.2 do Acórdão nº 1.227/2009-P (itens 9.2.1 e 9.2.2, TC-
003.560/2010-4, Acórdão nº 842/2011-Plenário).



- Assuntos: CONTRATOS, ENGENHARIA e OBRA PÚBLICA.
DOU de 02.02.2011, S. 1, p. 214. Ementa: alerta ao Núcleo
Estadual do Ministério da Saúde em Alagoas no sentido de
que, quando efetuar contratação de obras, cuide para que os
atestos de serviços de engenharia e obras civis sejam
precedidos de medições feitas, preferencialmente, por
engenheiro civil, que elaborará relatório de medição em
observância aos projetos básico e executivo (item 9.9.2.2,
TC-006.801/2005-0, Acórdão nº 329/2011-1ª Câmara).



ACÓRDÃO 2750/2015 – TCU
TRT 7a REGIÃO
Fiscalização de Orientação Centralizada – FOC

“O objetivo geral desta fiscalização foi avaliar 
se as práticas de governança e de gestão de 
aquisições públicas adotadas pelo TRT-7ª 
Região estão de acordo com a legislação 
aplicável e aderentes às boas práticas.”



Conclusão da equipe: 

A organização não seleciona os ocupantes das 
funções-chave na área de aquisições por 
meio de processo formal, transparente e 
baseado nas competências necessárias ao 
desempenho das atividades.



Recomendação ao TRT7:

Recomendar ao TRT-7ª Região que discipline a 
forma de acesso às funções-chave dos setores de 
aquisições, incluindo as funções de liderança, em 
especial à função de principal dirigente 
responsável pelas aquisições, considerando as 
competências multidisciplinares, técnicas e 
gerenciais necessárias para estas funções.



Conclusão da equipe:

A organização não avalia periodicamente a 
estrutura de recursos humanos da área de 
aquisições em termos quantitativo e de 
qualificação de pessoal.



Recomendação ao TRT7:
Recomendar a organização que realize 
avaliação quantitativa e qualitativa de pessoal 
do setor de aquisições, de forma a delimitar 
as necessidades de recursos humanos para 
que esse setor realize a gestão das atividades 
de aquisições da organização.



Conclusão da equipe: 

O TRT- 7ª Região não estabeleceu as seguintes diretrizes 
para a função de aquisições: 

a) estratégia de terceirização (aqui considerada como 
execução indireta de serviços de forma generalizada, 
com ou sem cessão de mão de obra); 
b) política de compras;
c) política de estoques;
d) política de compras conjuntas. 



Recomendação ao TRT7:
Recomendar a organização que estabeleça 
diretrizes para área de aquisições incluindo: 
a) estratégia de terceirização (aqui considerada 
como execução indireta de serviços de forma 
generalizada, com ou sem cessão de mão de 
obra); 
b) política de compras;
c) política de estoques; 
d) política de compras conjuntas.



Conclusão da equipe:

O TRT - 7ª Região não estabelece as competências, 
atribuições e responsabilidades de cargos efetivos da 
área de aquisições, nem do dirigente máximo da 
organização com respeito às aquisições, bem como 
não dispõe de controles internos para monitorar os 
atos delegados.



Recomendação ao TRT7:
Recomendar ao TRT-7ª Região que estabeleça em normativos 
internos:
a) as competências, atribuições e responsabilidades do 
dirigente máximo com respeito às aquisições, nesses incluídos, 
mas não limitados, a responsabilidade pelo estabelecimento 
de políticas e procedimentos de controles internos necessários 
para mitigar os riscos nas aquisições;
b) as competências, atribuições e responsabilidades dos cargos 
efetivos da área de aquisições, em especial dos pregoeiros e 
fiscais de contratos.
c) controles internos para monitorar os atos delegados 
relativos às contratações.



RESOLUÇÃO Nº 200, de 20.05.2014

(Processo TRT7 nº 4961/2014) - “Por unanimidade, aprovar a
Proposição da Presidência nos termos do documento anexo” (Trata-se
de Proposição da Presidência, precedida de considerações, formulada a
partir de procedimento administrativo iniciado por expediente da
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças, no sentido de
regulamentar as contratações, no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da 7ª Região).



Conclusão da equipe:
A organização não prevê que pessoa ou 
comissão designada, que não o fiscal, produza 
o termo circunstanciado de recebimento 
definitivo, atestando a regularidade 
administrativa da contratada, de forma que 
pessoas diferentes atestem o recebimento 
provisório e o recebimento definitivo do bem 
ou serviço contratado.



Proposta de encaminhamento:
Recomendar ao TRT - 7ª Região que, no seu modelo de processo de aquisições para a 
contratação de bens e serviços que vier a ser elaborado, e a gestão dos contratos decorrentes, 
que vierem a ser elaborados em atendimento ao item 3.13 (parágrafo 216, letras ‘a’ e ‘c’) inclua 
o seguinte controle interno na etapa de elaboração do termo de referência ou projeto básico: 

1) prever no modelo de gestão do contrato, quando se tratar de contratação de serviços, a 
segregação das atividades de recebimento de serviços de forma que:

a) o recebimento provisório, a cargo do fiscal que acompanha a execução do contrato, baseie-
se no que foi observado ao longo do acompanhamento e fiscalização (Lei 8.666/1993, art. 73, 
inciso I, ‘a’);

b) o recebimento definitivo, a cargo de outro servidor ou comissão responsável pelo 
recebimento definitivo, deve basear-se na verificação do trabalho feito pelo fiscal e na 
verificação de todos os outros aspectos do contrato que não a execução do objeto 
propriamente dita (Lei 8.666/1993, art. 73, inciso I, ‘b’).



RESOLUÇÃ0 200/2014 – TRT7
Art. 50. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, nos casos 
de contratos de prestação de serviços continuados com mão 
de obra residente, caberá ainda ao fiscal do contrato exercer a
fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias, antes de atestar as respectivas 
notas fiscais.

Parágrafo único. A Administração poderá designar 
formalmente fiscal para exercer, especificamente, as 
atribuições previstas neste artigo.



IN 04/2014
Art. 30.  A fase de Seleção do Fornecedor se 
encerrará com a assinatura do contrato e com 
a nomeação do:
I -Gestor do Contrato;
II -Fiscal Técnico do Contrato;
III -Fiscal Requisitante do Contrato; e
IV -Fiscal Administrativo do Contrato.



RESOLUÇÃO 182/2013 – CNJ
XII – Equipe de Gestão da Contratação: equipe 
composta pelo Gestor do Contrato,
responsável por gerir a execução contratual e, 
sempre que possível e necessário, pelos Fiscais
Demandante, Técnico e Administrativo, 
responsáveis por fiscalizar a execução contratual, 
consoante às atribuições regulamentares:



EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

A DESIGNAÇÃO NÃO É UMA FACULDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO



[Tomada de contas anual consolidada do Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal - DPRF/MJ, referente ao exercício de 2005]
[ACÓRDÃO]

[...]
t) determinar ao 5º DRPRF/RR que adote rotina de designação formal de 
um representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos 
firmados, atentando para a necessidade de realizar registro próprio de 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, nos 
termos do art. 67, caput e § 1º, da Lei 8.666/93;

AC-5226-42/08-
2 Sessão: 18/11/08 Grupo: 0 Classe: 0 Relator: Ministro AUGUSTO 
SHERMAN CAVALCANTI - Tomada e Prestação de Contas - Iniciativa 
Própria



[Tomada de Contas Simplificada. Designação de Representante da 
Administração para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos.]
[ACÓRDÃO]
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações.
1.7.1. à DPF - Superintendência Regional/SE-MJ que:
[...]
1.7.1.8. designe representante da Administração, mediante ato formal, para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, nos termos do art. 67 da 
Lei n. 8.666/1993;

AC-3281-36/08-
1 Sessão: 07/10/08 Grupo: 0 Classe: 0 Relator: Ministro MARCOS 
BEMQUERER - Tomada e Prestação de Contas - Iniciativa Própria

https://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?lnk=(MB118-36/08-1


[ACÓRDÃO]
9.6. determinar à Universidade Federal da Paraíba que:
[...]
9.6.11. designe formalmente um servidor para acompanhar a execução de 
cada contrato de prestação de serviço da UFPB, sendo o dito servidor 
responsável pela observância do fiel cumprimento de todas as cláusulas 
contratuais e tendo a obrigação de comunicar aos setores de direito 
quando não acontecer dessa forma, com o propósito de dar cabal 
cumprimento ao art. 6º do Decreto nº 2.271, de 07/07/1997 e ao art. 67 
da Lei nº 8.666/1993;

AC-1710-22/06-
1 Sessão: 28/06/06 Grupo: I Classe: II Relator: Ministro GUILHERME 
PALMEIRA - Tomada e Prestação de Contas - Iniciativa Própria



- Assunto: CONTRATOS. DOU de 06.09.2010, S. 1, p. 85.
Ementa: alerta ao Ministério da Cultura para que, em
cumprimento ao disposto no art. 67, “caput” e seus parágrafos,
da Lei nº 8.666/1993, designe formalmente, para acompanhar e
fiscalizar a execução de todo e qualquer contrato firmado,
representante da Administração, o qual deverá anotar em
registro próprio todas as ocorrências relativas ao contrato, bem
como adotar medidas com vistas à regularização das falhas ou
defeitos observados durante a execução (item 9.8.3, TC-
013.211/2005-3, Acórdão nº 2.204/2010-Plenário).



Resolução 200/2014 – TRT7

Art. 31. A Diretoria-Geral designará formalmente o
gestor e o fiscal da contratação, mediante
avaliação das competências e tempo hábil
necessários ao desempenho das atividades de
gestão e de fiscalização, dando-se ciência aos
servidores designados.



Art. 46. A gestão e a fiscalização dos contratos serão realizadas por
representantes da Administração especialmente designados, com seus
respectivos substitutos, denominados gestor de contrato e fiscal de
contrato, conforme as suas atribuições, observando-se o Regulamento

Geral.

§ 1º A gestão e a fiscalização do contrato serão, respectivamente, de
responsabilidade do dirigente e de servidor da área requisitante a que se
vincula o objeto do contrato, sem prejuízo da possibilidade da nomeação
de mais um fiscal a que se refere o parágrafo único do Artigo 50, não
necessariamente vinculado à área requisitante.



•COMO A IN 05/2017 TRATA DO TEMA:
Quem INDICA os gestores e fiscais de contratos
?
Art. 41. A indicação do gestor, fiscal e seus
substitutos caberá aos setores requisitantes dos
serviços ou poderá ser estabelecida em
normativo próprio de cada órgão ou entidade,
de acordo com o funcionamento de seus
processos de trabalho e sua estrutura
organizacional



•Quem DESIGNA os gestores e fiscais de 
contratos ?

•Art. 42. Após indicação de que trata o art. 41, 
a autoridade competente do setor de 
licitações deverá designar, por ato formal, o 
gestor, o fiscal e os substitutos



• FORMALIDADES NECESSÁRIAS NA INDICAÇÃO

• § 1º Para o exercício da função, o gestor e fiscais deverão
ser cientificados, expressamente, da indicação e respectivas
atribuições antes da formalização do ato de designação.

• § 2º Na indicação de servidor devem ser considerados a
compatibilidade com as atribuições do cargo, a
complexidade da fiscalização, o quantitativo de contratos
por servidor e a sua capacidade para o desempenho das
atividades



• § 3º Nos casos de atraso ou falta de indicação,
de desligamento ou afastamento
extemporâneo e definitivo do gestor ou fiscais
e seus substitutos, até que seja providenciada
a indicação, a competência de suas atribuições
caberá ao responsável pela indicação ou
conforme previsto no normativo de que trata
o caput.



A nomeação genérica de servidores para
atuarem como fiscais, sem especificação dos
nomes nem dos contratos a serem
fiscalizados, contraria o princípio da
eficiência, por inviabilizar a atribuição de
responsabilidade específica a determinado
servidor. (Acórdão 3676/2014 – TCU)



E como fica a questão da qualificação 
dos fiscais ?



• ACÓRDÃO 2373/2016 – PLENÁRIO – auditoria no TRT 11

• 1.22 Deficiências na capacitação dos servidores/empregados da função de 
aquisições

•Conclusão da equipe:

•O TRT 11ª Região não instituiu procedimento de treinamento periódico para postos 
que exercem atividades críticas da área de aquisições, como gestores e fiscais de 
contrato.

•Proposta de encaminhamento:

•Recomendar ao TRT 11ª Região que, quando elaborar o Plano Anual de 
Capacitação, contemple ações de capacitação voltadas para a governança e gestão 
das aquisições.

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=569145


• ACÓRDÃO 2344/2016 – PLENÁRIO
• Órgão fiscalizado: TRE - PR

• 9.1.9. sobre o processo de gestão dos contratos:

• a) inclua, em seu processo formal de trabalho para gestão de cada
contrato, o seguinte controle interno: antes da designação dos
fiscais/gestores, avaliar o quantitativo de contratos fiscalizados por
cada servidor e a sua respectiva capacitação para desempenhar a
atividade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual;

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=565961


• Conclusão da equipe: 

• 178. O processo de trabalho estabelecido pelo TRE-PR para a
gestão de cada contrato não prevê que, antes da designação dos
fiscais/gestores, haja a avaliação se estes possuirão tempo hábil
para executar a atividade considerando suas demais atribuições,
avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter
de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em
cuja gestão/fiscalização o designado já atua.



E O TRT 7 ? ACÓRDÃO 2750/2015

Conclusão da equipe: 
A organização não possui Plano Anual de Capacitação dos 
servidores que integram a área de aquisições.
Proposta de encaminhamento: 
Recomendar ao TRT - 7º Região que:
a) elabore Plano Anual de Capacitação para a organização 
contemplando ações de capacitação voltadas para a governança 
e gestão das aquisições;
b) adote mecanismos para acompanhar a execução do Plano 
Anual de Capacitação. 



RESOLUÇÃO 200/2014
Art. 8º O planejamento das contratações no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da
7ª Região, para o exercício seguinte, envolve a 
elaboração do Plano Anual de Contratações, sob 
coordenação da Diretoria-Geral, composto pelos 
seguintes documentos:
III - Plano de Capacitação e Desenvolvimento de 
Pessoal, sob coordenação da Secretaria
de Gestão de Pessoal e da Escola Judicial;



• ACÓRDÃO 2342/2016 – PLENÁRIO

• Instituto Evandro Chagas - IEC/PA. 

• Registre-se que a equipe realizou entrevistas com cinco fiscais de
contrato do IEC. Todos informaram que não realizaram curso de
capacitação na área de fiscalização de contratos antes de serem
designados para essa função pela primeira vez. O que leva à
afirmação de que “treinar os fiscais/gestores de contratos antes
de assumirem a função” não é prática adotada no IEC.

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=565959


• ACÓRDÃO 2272/2016 – PLENÁRIO

• FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA (FOC). 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM).

• Quanto à gestão de pessoas, constatou-se que a organização não
identifica e define as competências necessárias para o desempenho
das funções-chave da área de aquisições (achado 3.12), como
também não fornece treinamento específico para pregoeiros, fiscais
e gestores de contratos periodicamente (achado 3.13).

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=567846


Fiscal e condições precárias de 
trabalho

O fiscal do contrato não pode ser responsabilizado, caso não possua
condições apropriadas para o desempenho de suas atribuições

“Demonstrado nos autos que a responsável pela fiscalização do
contrato tinha condições precárias para realizar seu trabalho, elide-
se sua responsabilidade”. Foi a essa uma das conclusões a que
chegou o TCU ao apreciar recursos de reconsideração em sede, de
originariamente, tomada de contas especial, na qual foram julgadas
irregulares as contas de diversos responsáveis, relativas à execução
do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor), no
Distrito Federal, no exercício de 1999. (...)



(...) Ao examinar a matéria, a unidade instrutiva consignou que o DF não
houvera proporcionado à servidora responsável pela fiscalização da
avença “condições adequadas para o desempenho de tal função, ao
mesmo tempo em que sabia que eventual inexecução do contrato seria de
responsabilidade desse executor técnico”. Ademais, ainda para a unidade
técnica, os elementos constantes do processo indicariam não serem
exequíveis as funções de executor técnico da forma determinada, tendo
em conta ser perceptível a impossibilidade de uma única pessoa cumprir
todas as funções que lhe foram atribuídas. Em vista da situação, a unidade
técnica, com a anuência do relator, propôs a elisão da responsabilidade da
recorrente, sem prejuízo da aplicação de penalidades de outros
responsáveis pela gestão do Planfor, no DF, ao tempo dos fatos. Nos termos
do voto do relator, o Plenário manifestou seu consentimento. Acórdão n.º
839/2011-Plenário, rel. Min. Raimundo Carreiro, 06.04.2011.



O QUE SERÁ FISCALIZADO ?



• INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25
DE MAIO DE 2017 – MPOG - Dispõe
sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução
indireta no âmbito da Administração
Pública federal direta, autárquica e
fundacional.



• Das Atividades de Gestão e Fiscalização da Execução dos Contratos

• Art. 39. 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 procedimentos relativos a
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.



§ 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.



Gestor e fiscal do contrato

- Ao fiscal do contrato cumpre verificar a correta execução do objeto
da avença, de modo a legitimar a liquidação dos pagamentos devidos
ao contratado, ou, conforme o caso, para orientar as autoridades
competentes acerca da necessidade de serem aplicadas sanções ou
de rescisão contratual.

- O gestor do contrato, a seu turno, é aquele a quem incumbe tratar
com o contratado ou o seu preposto (art. 68 da Lei n. 8.666/93). Ou
seja, o gestor do contrato tem a função de conversar com o
contratado, de exigir que este último cumpra o que foi pactuado, de
sugerir eventuais modificações contratuais.



IN n. 02/2008

Anexo I

XVIII - FISCAL OU GESTOR DO CONTRATO é o representante da Administração,
especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do
art. 6º do Decreto nº 2.271/97, para exercer o acompanhamento e a
fiscalização da execução contratual, devendo informar a Administração sobre
eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela
contratada, propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para
regularização das faltas e defeitos observados, conforme o disposto nesta
Instrução Normativa;

OBS: NÃO HÁ MAIS ESSA DEFINIÇÃO NA IN 5 DE 2017



• IN 05/2017 - MPDG

•Art. 40. O conjunto de atividades de que trata
o artigo anterior compete ao gestor da
execução dos contratos, auxiliado pela
fiscalização técnica, administrativa, setorial e
pelo público usuário, conforme o caso, de
acordo com as seguintes disposições:



• ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS – ESPÉCIES:

1) Gestor da execução dos contratos

2) Fiscalização técnica

3) Fiscalização administrativa

4) Fiscalização setorial 

5) Fiscalização pelo público usuário



• Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação
das atividades relacionadas à fiscalização técnica,
administrativa, setorial e pelo público usuário, bem
como dos atos preparatórios à instrução processual
e ao encaminhamento da documentação
pertinente ao setor de contratos para formalização
dos procedimentos quanto aos aspectos que
envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio,
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção
dos contratos, dentre outros



•Art. 46 - § 2º As situações que exigirem
decisões e providências que ultrapassem
a competência do fiscal deverão ser
registradas e encaminhadas ao gestor do
contrato que as enviará ao superior em
tempo hábil para a adoção de medidas
saneadoras.



• Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o
objetivo de avaliar a execução do objeto nos
moldes contratados e, se for o caso, aferir se a
quantidade, qualidade, tempo e modo da
prestação dos serviços estão compatíveis com os
indicadores de níveis mínimos de desempenho
estipulados no ato convocatório, para efeito de
pagamento conforme o resultado, podendo ser
auxiliado pela fiscalização de que trata o inciso V
deste artigo;



Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento
dos aspectos administrativos da execução dos
serviços nos contratos com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra quanto às obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como
quanto às providências tempestivas nos casos de
inadimplemento;



• Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da
execução do contrato nos aspectos técnicos ou
administrativos, quando a prestação dos serviços
ocorrer concomitantemente em setores distintos ou
em unidades desconcentradas de um mesmo órgão
ou entidade

• Art. 40 (...)§ 1º No caso do inciso IV deste artigo, o
órgão ou entidade deverá designar representantes
nesses locais para atuarem como fiscais setoriais.



RES. 200/2014 TRT7
Art. 49 (...)
Parágrafo único. No exercício de suas atribuições o 
fiscal do contrato poderá solicitar manifestação 
formal do diretor de unidade administrativa 
sediada no interior do Estado quanto à fiel 
execução do serviço ou do fornecimento do bem 
na localidade, registrando tal fato, acompanhada 
da documentação, no processo.



• Fiscalização 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



RES. 200/2014 TRT7
Art. 56. A Administração poderá adotar 
instrumentos de avaliação, junto aos 
usuários, acerca dos resultados do objeto 
contratado.



• É possível cumular as funções de fiscal e gestor ?

• IN 05/ 2017Art. 40 (…)

• § 3º As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde
que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.



RES. 200/2014 TRT7
Art. 46 (...)
§ 2º Quando devidamente justificado, o 
dirigente ou o servidor da área requisitante 
poderá exercer cumulativamente a gestão e a 
fiscalização do contrato.



As boas práticas administrativas impõem que
as atividades de fiscalização e de supervisão
do contrato devem ser realizadas por agentes
administrativos distintos (princípio da
segregação das funções) , o que favorece o
controle e a segurança do procedimento de
liquidação de despesa. (Acórdão 2296/2014 –
Plenário – TCU)



Documentos indispensáveis para a fiscalização do
contrato:

- Instrumento de contrato;

- Proposta da contratada;

- Documento de designação do preposto pela
contratada;

- Livro diário com registro de ocorrências, de
preferência, assinado pelo preposto da contratada
(Obs: Viabiliza a imposição de penalidades);

- Cópia de atas de reuniões realizadas com o preposto
da contratada com o objetivo de discutir a qualidade
da contratação.



•Art. 42 § 3º O gestor ou fiscais e seus
substitutos deverão elaborar relatório
registrando as ocorrências sobre a
prestação dos serviços referentes ao
período de sua atuação quando do seu
desligamento ou afastamento definitivo.



• Art. 42. § 4º Para o exercício da função, os fiscais
deverão receber cópias dos documentos
essenciais da contratação pelo setor de contratos,
a exemplo dos Estudos Preliminares, do ato
convocatório e seus anexos, do contrato, da
proposta da contratada, da garantia, quando
houver, e demais documentos indispensáveis à
fiscalização



•CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA AUXILIAR
A FISCALIZAÇÃO

•Art. 42. § 2º Será facultada a contratação de
terceiros para assistir ou subsidiar as
atividades de fiscalização do representante da
Administração, desde que justificada a
necessidade de assistência especializada



• EM QUE MOMENTO DEVE HAVER A DESIGNAÇÃO ?

• Acórdão 9.3. alertar o (...) quanto às ocorrências a seguir, 
apontadas nos itens 3.25 e 

• 3.27 do relatório de fiscalização: (...)

• 9.3.7. ausência de nomeação de fiscal do contrato  antes 
do início de sua vigência, decorrente do descumprimento 
da Lei 8.666/1993, art. 67; TCU - Acórdão nº 380/2011 – P



• Cuidados da portaria de designação do fiscal
• 1.Obrigação de formalização do ato de designação

• 2.Deve ser nomeado um fiscal específico para cada contrato

• 3.O fiscal deve ser formalmente cientificado,
preferencialmente com aposição de ciência em documento a
ser posteriormente juntado aos autos

• 4.A Portaria de designação do fiscal e gestor (ou ato normativo
específico) deve definir, expressamente, as atribuições de cada
um dos responsáveis pela fiscalização do contrato

• 5.Deve ser identificado um fiscal substituto para as ausências
ou impedimentos do fiscal titular.



• E O SERVIDOR/EMPREGADO PODE RECUSAR 
O ENCARGO?

• Acórdão n. 2917/2010 – Plenário
 designação e possibilidade de recusa pelo servidor

•5.7.7. O servidor designado para exercer o encargo de fiscal não 
pode oferecer recusa, porquanto não se trata de ordem ilegal. 
Entretanto, tem a opção de expor ao superior hierárquico as 
deficiências e limitações que possam impedi-lo de cumprir 
diligentemente suas obrigações. A opção que não se aceita é uma 
atuação a esmo (com imprudência, negligência, omissão, ausência de 
cautela e de zelo profissional), sob pena de configurar grave infração à 
norma legal (...). (trecho do Relatório do acórdão. Ministro Valmir 
Campelo)



• IN 05/2017

• Art. 43. O encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo
servidor, por não se tratar de ordem ilegal, devendo expor ao superior
hierárquico as deficiências e limitações técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercício de suas atribuições, se for o caso.

• Parágrafo único. Ocorrendo a situação de que trata o caput, observado
o § 2º do art. 42, a Administração deverá providenciar a qualificação
do servidor para o desempenho das atribuições, conforme a natureza
e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a
qualificação requerida



Principais atribuições do fiscal/gestor

- Verificar o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

- Comunicar todas as irregularidades e ocorrências ao superior.

- Verificar se o licitante mantém, durante a execução do contrato,
todas as condições exigidas para a habilitação e a contratação.

- Verificar se o licitante recolhe todos os encargos trabalhistas,
tributários e previdenciários pertinentes ao contrato.



- Verificar se os profissionais indicados na licitação, sobretudo os
apontados nos atestados de capacitação técnica, efetivamente
participam da execução do contrato.

- Verificar se o contrato respeita as normas pertinentes à
segurança do trabalho.

- Verificar se o contrato respeita as normas trabalhistas.

- Acompanhar o cronograma de execução do contrato.



- Verificar se houve subcontratação fora das hipóteses admitidas
em lei.

- Verificar os materiais e insumos empregados na execução do
contrato.

- Verificar se o contratado toma as precauções necessárias para
evitar que a execução do contrato eventualmente cause danos a
terceiros.



- Assunto: CONTRATOS. DOU de 05.04.2011, S. 1, p. 112.
Ementa: alerta à Superintendência Federal de
Agricultura na Bahia para que promova o
acompanhamento e a fiscalização efetivos da execução
dos contratos, procedendo ao registro de ocorrências,
realizando tempestivamente as medições e adotando as
providências necessárias ao seu fiel cumprimento,
conforme preceituado no art. 67 da Lei nº 8.666/1993
(item 9.5.8, TC-011.367/2006-3, Acórdão nº
1.918/2011-1ª Câmara).



- Assunto: CONTRATOS. DOU de 04.04.2011, S. 1, p. 73. Ementa:
alerta à Companhia de Eletricidade do Acre quanto à
irregularidade, em procedimentos licitatórios e na execução dos
contratos do Programa Luz para Todos, caracterizada pela
deficiência na fiscalização e no acompanhamento dos contratos,
caracterizada pela ausência de relatórios periódicos acerca do
acompanhamento da execução das avenças, bem assim falta de
anotações em registro próprio de todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, em desrespeito ao
disposto no art. 67, “caput” e parágrafos, da Lei nº 8.666/1993, c/c
o art. 6º, “caput”, do Decreto nº 2.271/1997 (item 9.8.4, TC-
004.655/2008-5, Acórdão nº 748/2011-Plenário).



•Registrar, por escrito, os ajustes acordados com o
representante da contratada, colhendo sua
assinatura e promovendo a sua juntada aos autos;

•IN 05/2017 - 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.



• •Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações
pactuadas, especialmente o atendimento às especificações
atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no
contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado
e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a
produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura
do preposto da contratada para instruir possível procedimento de
sanção contratual;



•Recusar os serviços executados em desacordo com o
pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou
correções;

•Comunicar ao gestor, para que este informe, por
escrito, à contratada, os danos porventura causados por
seus empregados, requerendo as providências
reparadoras;

•Analisar, conferir e atestar as notas fiscais, faturas ou
demais documentos hábeis para pagamento ou repasse
de recursos;

•Realizar o acompanhamento da vigência e saldo
contratuais, ao longo da execução do contrato;



•Encaminhar a documentação para
pagamento, acompanhada de relatório e
demais documentos comprobatórios da
execução contratual, à equipe de
fiscalização administrativa;
•Nos casos de fornecimento de materiais,
encaminhar à área de patrimônio cópias da
documentação enviada para pagamento
com o intuito de subsidiar o registro
patrimonial dos bens móveis;



• Após o término do período de designação, encaminhar à equipe
de fiscalização administrativa o processo administrativo de
acompanhamento da execução contratual para anexação aos
autos da contratação.

• Art. 46. IN 05/2017 - § 1º O registro das ocorrências, as
comunicações entre as partes e demais documentos relacionados
à execução do objeto poderão ser organizados em processo de
fiscalização, instruído com os documentos de que trata o § 4º do
art. 42.



Falhas mais freqüentes:

- Fazer exigências incompatíveis com o edital e o 
contrato.

- Permitir a continuidade da execução do contrato sem a 
devida formalização do termo aditivo de prorrogação.

- Autorizar ou impor modificações na execução do 
contrato sem a devida formalização dos respectivos 
termos aditivos.



O servidor portariado deve ser aquele que efetivamente atesta as
notas fiscais

- Assunto: CONTRATOS. DOU de 23.05.2011, S. 1, p. 156. Ementa:
alerta à ANVISA acerca da impropriedade caracterizada pela
divergência entre o servidor designado (por portaria) para
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos e o servidor que
efetivamente atesta as notas fiscais (item 9.14.9, TC-020.378/2008-
2, Acórdão nº 3.102/2011-1ª Câmara).



- Assunto: CONTRATOS. DOU de 25.02.2011, S. 1, p.
127. Ementa: alerta ao Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
para que realize a adequada fiscalização e o
acompanhamento de contratos em execução, haja
vista falhas relacionadas à falta de atesto em notas
fiscais, ausência de conferência de quitação de
débitos com FGTS e INSS, e inexistência de medição,
avaliação de serviços e de relatórios gerenciais (item
1.5.1, TC-017.598/2007-6, Acórdão nº 1.089/2011-1ª
Câmara).



- Assunto: DOCUMENTO FISCAL. DOU de 11.02.2011,
S. 1, p. 180. Ementa: alerta à Gerência Regional de
Administração do Ministério da Fazenda em Rondônia
(GRA/RO) para que exija da contratada o
cumprimento das cláusulas contratuais, inserindo nas
notas fiscais a especificação completa dos serviços
executados e das peças repostas, com os respectivos
códigos nas notas fiscais, a fim de facilitar o controle
da execução do contrato (item 1.6.14, TC-
015.365/2006-7, Acórdão nº 655/2011-1ª Câmara).



Preposto/representante da contratada

Lei n. 8.666/93

Art. 68. O contratado deverão manter preposto, aceito pela Administração, no local da
obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.

- É indispensável a existência de documento que formalize a sua indicação e os
poderes a ele atribuídos;

- O preposto/representante deve ter condição jurídica de se manifestar em nome da
empresa, tendo em vista que o mesmo deve assumir responsabilidade em nome da
empresa que representa.



Necessidade de indicar preposto

- Assunto: CONTRATOS. DOU de 13.04.2011, S. 1, p. 88. Ementa:
alerta ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes quanto à impropriedade caracterizada pela
ausência de designação formal de preposto no local do serviço,
para representar o contratado na execução do contrato,
decorrente do descumprimento do art. 68 da Lei nº 8.666/1993
(item 9.3.5, TC-009.982/2010-8, Acórdão nº 866/2011-
Plenário).



Atribuições e poderes do preposto/representante

- Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, visando
sempre o fiel cumprimento das cláusulas contratuais
(cronograma físico-financeiro, prazos, etc.);

- Receber as manifestações do fiscal da Administração
relacionadas à execução do contrato e determinar as medidas
cabíveis para o saneamento das falhas verificadas;

- Solicitar à Administração, em tempo hábil, as providências a
seu cargo.



- Tomar conhecimento em nome da contratada das
exigências e reclamações da Administração;

- Praticar, enfim, todos os atos cabíveis à
contratada e necessários à perfeita execução do
contrato, notadamente o regular cumprimento das
obrigações assumidas.

Obs: A carta de preposição deve conferir ao
preposto essas atribuições.



• Administração pode recusar o preposto ?

• Art. 44 (...)§ 1º A indicação ou a manutenção do preposto 
da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, 
desde que devidamente justificada, devendo a empresa 
designar outro para o exercício da atividade.



• Como serão as comunicações com o preposto ?

• Art. 44(...)§ 2º As comunicações entre o órgão ou entidade e 
a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o 
ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, 
o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 



• É necessário que o presposto esteja sempre no local da
prestação dos serviços ?

• § 3º O órgão ou entidade poderá convocar o preposto para adoção
de providências que devam ser cumpridas de imediato.

• § 4º A depender da natureza dos serviços, poderá ser exigida a
manutenção do preposto da empresa no local da execução do
objeto, bem como pode ser estabelecido sistema de escala
semanal ou mensal.



• Plano de Fiscalização

• Art. 45. Após a assinatura do contrato, sempre que a 
natureza da prestação dos serviços exigir, o órgão ou 
entidade deverá promover reunião inicial para apresentação 
do plano de fiscalização, que conterá informações acerca 
das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, 
das estratégias para execução do objeto, do plano 
complementar de execução da contratada, quando houver, 
do método de aferição dos resultados e das sanções 
aplicáveis, dentre outros.



• Formalidades a serem tomadas na reunião inicial

• § 1º Os assuntos tratados na reunião inicial devem ser
registrados em ata e, preferencialmente, estarem presentes
o gestor, o fiscal ou equipe responsável pela fiscalização do
contrato, o preposto da empresa, e, se for o caso, o servidor
ou a equipe de Planejamento da Contratação.



•Reuniões periódicas

• § 2º O órgão ou entidade contratante deverá
realizar reuniões periódicas com o preposto,
de modo a garantir a qualidade da execução e
os resultados previstos para a prestação dos
serviços.



• § 3º Em caráter excepcional, devidamente
justificado e mediante autorização da autoridade
competente do setor de licitações, o prazo inicial da
prestação de serviços ou das suas etapas poderão
sofrer alterações, desde que requerido pela
contratada antes da data prevista para o início dos
serviços ou das respectivas etapas, cumpridas as
formalidades exigidas pela legislação.



• § 4º Na análise do pedido de que trata o § 3º deste
artigo, a Administração deverá observar se o seu
acolhimento não viola as regras do ato convocatório,
a isonomia, o interesse público ou qualidade da
execução do objeto, devendo ficar registrado que os
pagamentos serão realizados em conformidade com
a efetiva prestação dos serviços.



Lei n. 8.666/93

Art. 69. 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.



- Assuntos: CONTRATOS e OBRA PÚBLICA. DOU de 26.02.2010, S. 1, p. 161.
Ementa: determinação a um município para que, com relação a uma quadra de
esporte coberta executada por construtora privada (mediante tomada de preços
de 2006, no âmbito de um contrato de repasse), e diante de problemas
construtivos: a) exija da construtora, com base na relação contratual firmada e na
responsabilidade civil da empresa em relação ao empreendimento no que diz
respeito a sua segurança e solidez, conforme dispõe o Código Civil, em confronto
com o parecer elaborado pela CAIXA (mandatária da União), em conjunto com o
engenheiro civil responsável técnico pelo projeto arquitetônico e estrutural da
obra e, também, responsável pela fiscalização da obra (naquilo que lhe é cabível),
que proceda aos serviços de restauração da obra em questão relacionados aos
problemas construtivos apontados, apresentando, previamente, a empresa,
projeto executivo das intervenções a realizar, como condição para a aceitação dos
trabalhos de recuperação acordados. Esgotados os esforços administrativos - e não
alcançados os resultados esperados - promova ação judicial adequada ao assunto,
tendo-se em vista a Súmula/STJ nº 194 e as disposições do Código Civil referentes à
garantia da obra (itens 1.6.1.1 e 1.6.1.2, TC-022.611/2009-7, Acórdão nº 611/2010-
1ª Câmara).



Lei n. 8.666/93
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação
ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do
adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o
Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda,
pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua
exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei:

Pena: detenção, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade,
obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das
modificações ou prorrogações contratuais.



Sanções administrativas impostas pelo órgão de controle 
externo

Lei n. 8443/92

Art. 56. O Tribunal de Contas da União poderá aplicar aos
administradores ou responsáveis, na forma prevista nesta Lei
e no seu Regimento Interno, as sanções previstas neste
Capítulo.
Art. 57. Quando o responsável for julgado em débito, poderá
ainda o Tribunal aplicar-lhe multa de até cem por cento do
valor atualizado do dano causado ao Erário.



• A nova portaria, PORTARIA Nº 7, DE 11 DE
JANEIRO DE 2018, fixa o valor da multa em R$
R$ 59.988,01 (cinquenta e nove mil,
novecentos e oitenta e oito reais e um
centavo), para o exercício de 2018, o valor
máximo da multa.



INABILITAÇÃO PARA CARGO DIRETO PELO TCU

Art. 60. Sem prejuízo das sanções previstas na seção anterior e
das penalidades administrativas, aplicáveis pelas autoridades
competentes, por irregularidades constatadas pelo Tribunal de
Contas da União, sempre que este, por maioria absoluta de
seus membros, considerar grave a infração cometida, o
responsável ficará inabilitado, por um período que variará de
cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança no âmbito da Administração Pública.



- Assunto: CONTRATOS. DOU de 26.05.2011, S. 1, p. 132. Ementa:
alerta ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, bem como a sete
prefeituras, no sentido de que a fiscalização deficiente dos
contratos pode conduzir ao pagamento por serviços não realizados
que poderá, caso constatado, ser levado à responsabilidade dos
ordenadores de despesas, fazendo-se necessário, para prevenir tais
situações: a) a designação formal dos fiscais dos contratos, em
quantitativo compatível com o volume de contratos e serviços que
se pretende realizar; b) a atestação pelos respectivos fiscais,
anteriormente à realização dos pagamentos, dos serviços tidos
como executados, mediante a emissão de laudos de vistoria e
planilhas de medição dos serviços (item 9.3.2, TC-000.919/2011-0,
Acórdão nº 1.264/2011-Plenário).



• Acórdão n. 767/2009 – Plenário
 fiscal do contrato e sujeição à multa

• (Sumário)

• 1. É passível de multa responsável por fiscalização de obras que 
não cumpra as atribuições previstas no parágrafo único do art. 67 
da Lei 8.666/1993.

• 2. É formalidade essencial o registro de todas as ocorrências 
pertinentes à execução da obra, mantendo os superiores 
devidamente informados, pelo representante da Administração, 
possibilitando o acompanhamento e fiscalização de todas as suas 
etapas e impedindo o superdimensionamento dos quantitativos e 
custos.



Multa ao gestor do contrato por ausência de zelo na fiscalização

[Acompanhamento. MTE. Contrato de transporte de cargas. Alteração do
parâmetro de pagamento dos serviços em desfavor da Administração.
Justificativas do gestor do contrato rejeitadas]

[ACÓRDÃO]
9.4. aplicar ao [gestor do contrato], a multa prevista no art. 58, incisos II e
III, da Lei 8.443/92, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), [...]

31. O [omissis], servidor gestor do Contrato [...], foi ouvido por ter atuado
com inobservância ao dever de fiscalizar a execução do contrato, de forma
a garantir o cumprimento das cláusulas avençadas no item 4.1.3 do edital
de licitação e das disposições do art. 67 e §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93, bem
como por ter atestado a legalidade das faturas relativas ao transporte de
mobília/mudanças de servidores removidos ex-ofício em limite superior ao
permitido no art. 4º do Decreto n.º 4.004/2001.



(...) 34. Foi verificado na inspeção que o servidor agiu com
pouco zelo na fiscalização do contrato ao admitir, para fins
de atesto das notas fiscais relativas ao transporte de
mobiliário e bagagens, ora o cálculo do peso, ora o cálculo
do m3, quando lhe cumpria diligenciar para que os dados
fossem lançados consoante previsto no edital e relatar os
defeitos ocorridos durante a execução da avença. Essa
constatação é importante, porque a ausência da
discriminação do volume transportado em diversas notas
fiscais inviabilizou a exata quantificação do prejuízo
incorrido pela Administração. Levando-se esse aspecto em
consideração, não cabe aceitar o argumento de que não
houve dano. (...)



TCU não aceitou alegação de sobrecarga de serviço

(...)

35. As demais alegações - sobrecarga na quantidade de
contratos fiscalizados e crença de que observou as
informações da Coordenação de Recursos Humanos
relativas ao limite a ser transportado -apenas reforçam o
entendimento de que as atividades de gestoria do
contrato foram exercidas com desatenção, resultando
em inobservância às normas e ônus indevido para a
Administração.

(...)



(...)

[SUMÁRIO]
Diante da constatação de que a alteração do parâmetro
de pagamento dos serviços em desacordo com o edital
e o contrato onerou indevidamente a avença e
acarretou grave infração à norma legal, rejeitam-se as
razões de justificativa apresentadas e aplica-se multa
aos responsáveis.

AC-3903-35/08-
2 Sessão: 30/09/08 Grupo: I Classe: III Relator: Min
istro AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI - Fiscalização -
Acompanhamento -

https://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?lnk=(AC-3903-35/08-2)[NUMD][B001]


Formação de comissão de fiscalização e contratação
de terceiros para atuar na fiscalização

Lei n. 8.666/93

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.



Lei n. 8.666/93

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços
técnicos profissionais os trabalhos relativos a:

(...)

IV – fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras
ou serviços;



A contratação de empresa para auxiliar a
Administração na fiscalização de contratos (art.
67 da Lei 8.666/1993) não retira desta a obrigação
do acompanhamento, porquanto a função do
terceiro contratado é de assistência, não de
substituição. (Acórdão 1001/2017 – Plenário)


