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ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 0007/10 Florianópolis, 13 de outubro de 2010. 

 

 

 

Orienta os órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual a respeito 
da fiscalização dos contratos administrativos. 
SEF 34626/2010. 

 

 

 

A Diretoria de Auditoria Geral – DIAG, por meio da Gerência de Auditoria de 
Contratos, com fulcro no que estabelecem a Constituição do Estado de Santa Catarina, 
arts. 58 e 62; a Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007; e o Decreto nº 2.056, de 
20 de janeiro de 2009, 

Considerando as frequentes dúvidas quanto à aplicação das normas legais 
referentes à fiscalização de contratos; 

Considerando a necessidade de padronização dos procedimentos atinentes ao 
assunto; 

Considerando a importância de propiciar aos Agentes Públicos, de forma 
sintetizada e objetiva, orientações de caráter preventivo; 

Orienta os órgãos e entidades, quanto aos procedimentos a serem adotados, no 
tocante à fiscalização dos contratos administrativos. 

 

 

Fiscalização de Contratos 

 

1  Trata-se de atividade obrigatória, prevista no artigo 67 da Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, que estabelece como “dever” o acompanhamento e a fiscalização da 
execução do contrato por um representante da Administração especialmente designado. 

 

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fis calizada  por 
um representante da Administração especialmente des ignado , 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. 
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§ 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. (grifou-se) 

 

2  Segundo Joel de Menezes Niebuhr: 

 

Alguns chamam esse representante da Administração d e fiscal do contrato, 
outros o chamam de gestor do contrato. A distinção guarda sutileza que 
produz efeitos práticos subsistentes . A denominação gestor do contrato é 
equivocada, muito embora talvez seja mais pomposa e  talvez alguém se 
sinta mais prestigiado com ela. Ocorre que ela detu rpa a verdadeira função 
do representante da Administração, pressupondo que ele tenha poderes que 
a lei rigorosamente a lei não lhe atribuiu.  

O representante da Administração não exerce poder d e gerência sobre os 
contratos. Quem exerce tais poderes é a autoridade competente, o 
representante legal da entidade administrativa, ou quem dele recebeu 
delegação . A autoridade competente é quem deve promover, se fo r o caso, 
aditivos, revisões, prorrogações, aplicar sanções, etc. Portanto, quem 
gerencia o contrato realmente é a autoridade compet ente . O representante da 
Administração acompanha e fiscaliza o contrato, apresentando-se como 
interlocutor entre o contratado e a Administração, devendo, se for o caso, 
comunicar ocorrências pertinentes à gestão – tais como necessidade de aditivos, 
revisões, prorrogações aplicação de sanções, etc. – à autoridade competente ou a 
que lhe seja superior, para que ela, então, tome as medidas cabíveis. 

Portanto, o representante da Administração a que fa z referência o caput do 
artigo 67 da Lei nº 8.666/93 apenas acompanha e fis caliza a execução dos 
contratos administrativos. Por isso, é equivocado c hamá-lo de gestor de 
contratos, já que não recebeu, em princípio, podere s de gestão. O correto é 
chamá-lo – se for necessário ou conveniente dar-lhe  um apelido – de fiscal 
do contrato  (...). (grifou-se) 

 

Possibilidade de Contratação de Terceiros para Assi stir ao Fiscal do 
Contrato 

 

3  O art. 67, caput da Lei 8.666/93 faculta a contratação de terceiros para 
assistir e subsidiar o fiscal do contrato das informações necessárias ao cumprimento 
dessa atribuição. 

4 Registre-se que a fiscalização do contrato incumbe ao servidor designado 
para o encargo de fiscal, não podendo tal atribuição ser transferida ao terceiro contratado. 

5 Ainda que assistido tecnicamente por terceiros, é o servidor designado como 
fiscal que deverá adotar as providências visando à correção de rumos e a fiel execução 
do contrato. 

6 Em atenção ao princípio da economicidade, a contratação de terceiro para 
subsidiar o fiscal do contrato somente será justificável se o objeto contratado exigir 
informações especializadas, insupríveis por pessoal da própria Administração. 

7 Por fim, a contratação de terceiros para auxiliar a atividade de fiscalização 
de contratos deve sempre ser precedida de licitação pública. 
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Obrigações do Fiscal do Contrato 

 

8 O dever de fiscalização impõe ao fiscal do contrato a obrigação de anotar 
em registro próprio (em geral, livro de ocorrências) os incidentes relacionados com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas 
ou defeitos observados. A falta dessas anotações – ou anotações não formalizadas em 
registro próprio – podem impedir a rescisão contratual, ainda que se trate de um 
contratado faltoso; 

9 No livro de ocorrências o fiscal registrará as inspeções periódicas efetuadas, 
as faltas verificadas na execução do contrato e as providências ou recomendações 
efetuadas. 

10 As decisões e providências que ultrapassarem à sua competência deverão 
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas 
convenientes; 

11 Além dessas obrigações, compete ao fiscal do contrato: 

 

a) verificar se as obrigações contratuais foram atendidas, conforme condições 
previstas no edital, na proposta da contratada, no contrato firmado com a 
Administração e em seus anexos; 

b) verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nos planos, 
projetos, planilhas, memoriais descritivos, especificações técnicas assim como os 
prazos de execução e de conclusão; 

c) certificar-se de que a contratada mantém, durante toda execução do 
contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) verificar se o material fornecido guarda consonância com o oferecido na 
proposta e especificado pela administração e se foram cumpridos os prazos de 
entrega; 

e) transmitir ao contratado, através de seu preposto1, as faltas detectadas na 
execução do contrato; 

f) verificar se a execução dos serviços guarda conformidade com o avençado 
nas especificações técnicas e solicitar a correção de imperfeições detectadas ao 
preposto da contratada; 

g) comunicar por escrito à autoridade competente qualquer falta cometida pela 
empresa contratada, seja por inadimplemento de cláusula ou condição do 
contrato, ou por serviço executado de forma inadequada, fora do prazo, ou 
mesmo não realizado, formando o dossiê das providências adotadas para fins de 
materialização dos fatos que poderão levar a aplicação de sanção ou à rescisão 
contratual; 

                                                 
1 Preposto é o representante da empresa contratada, nos termos do art. 68 da Lei nº 8.666/93 exige que o contratado 
mantenha um preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do 
contrato. 
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h) sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidades nos casos de 
inadimplemento parcial ou total do contrato; 

i) realizar pessoalmente a medição das obras e serviços contratados; 

j) certificar-se do correto cálculo e recolhimento das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias decorrentes do contrato; 

k) recusar serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com condições 
previstas em edital, na proposta da contratada e no contrato; 

l) proceder à obrigatória liquidação da despesa (atesto da fatura), para fins de 
apuração da origem e do objeto do que se deve pagar, da importância exata a ser 
paga e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação, com base no contrato, 
na nota de empenho e nos comprovantes de entrega do material ou da efetiva 
prestação do serviço, em conformidade com o disposto nos arts. 62 e 63 da Lei nº 
4.320, de 18 de março de 1964; 

m) efetuar o controle da vigência, prazos de execução, necessidades de 
prorrogações ou nova contratação, épocas de reajustamento dos preços 
contratados, tomando as providências cabíveis em tempo hábil, quando 
necessário; 

n) constatar se os serviços estão sendo prestados no local estipulado no 
contrato, com a  correta utilização dos materiais e equipamentos; 

o) receber e dirimir reclamações relacionadas à qualidade de serviços 
prestados; 

p) averiguar se é o contratado quem executa o contrato e certificar-se de que 
não existe cessão ou subcontratação fora das hipóteses legais; 

q) verificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte do contratado, a 
exemplo jornada de trabalho, limitações de horas-extras, descanso semanal, bem 
como da obediência às normas de segurança do trabalho, a fim de evitar 
acidentes com agentes administrativos, terceiros e empregados do contratado; 

r) verificar se a empresa contratada cumpriu com a garantia prevista no 
contrato; 

s) realizar o recebimento provisório de obras e serviços, nos termos do artigo 
73, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93; 

t) atestar a efetiva realização do objeto contratado para fins de pagamento das 
faturas correspondentes;  

u) se necessário, solicitar à autoridade competente o fornecimento de  
capacitação para o melhor desempenho de suas atribuições; 

v) assegurar-se de que a empresa contratada mantém um engenheiro 
responsável técnico acompanhando as obras e serviços; 

w)  acompanhar e analisar os testes, ensaios, exames e provas necessários ao 
controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados 
nas obras e serviços. 
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Designação do Fiscal do Contrato 

 

12 A designação do fiscal do contrato pode se dar no próprio instrumento 
contratual ou por intermédio de portaria, publicada no Diário Oficial do Estado. 

13  Em qualquer das formas, a designação deverá contemplar o nome e o 
cargo do servidor designado e a identificação do contrato que lhe incumbem fiscalizar. 

14  Quando a fiscalização do contrato requer atividades e diligências diárias, os 
atos de designação poderão estabelecer que o fiscal terá dedicação exclusiva. 

15  Se no decorrer da execução do contrato houver a necessidade de 
substituição do fiscal do contrato, a designação de outro servidor obedecerá a mesma 
forma com que fora designado o antecessor, realizando-se o apostilamento contratual, 
devidamente documentado no processo; 

16  A escolha do fiscal deve recair sobre servidor/empregado do órgão/entidade 
contratante, com boa reputação ético-profissional e atribuição ou especialização técnica 
compatível com o objeto do contrato, observados os seguintes quesitos: 

 

a) ter conhecimento da metodologia de fiscalização de contratos, das 
responsabilidades pessoais e das formalidades que devem ser adotadas nos 
procedimentos de ofício; 

b) não estar respondendo a processo de natureza disciplinar; 

c) não possuir em seus registros funcionais punições decorrentes da prática de 
atos lesivos ao patrimônio público; 

d) não haver sido responsabilizado por irregularidades junto aos Tribunais de 
Contas da União ou dos Estados; 

e) não haver sido condenado por crimes contra a Administração Pública ou por 
ato de improbidade administrativa. 

 

17 Não poderão atuar como fiscal do contrato os servidores/empregados que se 
encontrarem nas seguintes situações de impedimento: 

 

a) possuir relação de parentesco com a administração da empresa contratada; 

b) possuir interesse pessoal direto ou indireto no resultado do contrato; 

c) estiver litigando judicial ou administrativamente com o preposto, gerentes, 
diretores, proprietários ou sócios da empresa contratada ou respectivos cônjuges 
ou companheiro; 

d) tenha amizade íntima ou inimizade notória com alguma das pessoas 
indicadas no item anterior; 

e) tenha relação de crédito ou débito com a empresa contratada ou com as 
pessoas indicadas na alínea “b”; 
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f) tenha, por qualquer condição, aconselhado a parte contratada ou que dela 
tenha recebido, a qualquer título, honorários, créditos, presentes ou favores; 

g) exercer função incompatível com as atividades de fiscalização de contratos. 

 

18 O servidor em situação de impedimento fica obrigado a comunicá-lo aos 
seus superiores em tempo hábil, a fim de que seja providenciada a designação de 
outro servidor. 

 

Responsabilidades do Fiscal 

 

19 O fiscal do contrato responde civil, penal e administrativamente pelo 
exercício irregular das atribuições que lhe são confiadas, estando sujeito às penalidades 
previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis (Lei Estadual nº 6.745, de 28 de 
dezembro de 1985, artigos 131 a 134). 

20 A responsabilidade disciplinar pode ser cumulada com o dever de reparação 
de dano ao erário, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis quando da prática de 
crime contra a Administração Pública ou situação de improbidade administrativa. 

 

Conhecimentos Exigidos do Fiscal 

 

21 A atribuição de fiscal do contrato revela-se por vezes complexa, exigindo da 
pessoa designada conhecimentos em várias áreas de atuação; 

22 Para que possa aferir a correta execução do contrato, certificar as notas 
fiscais/faturas e atestar o recebimento do objeto contratado o fiscal deverá ter 
conhecimentos gerais acerca das normas correlacionadas às licitações e contratos, à 
liquidação das despesas públicas e às principais obrigações tributárias, previdenciárias e 
trabalhistas incidentes sobre o objeto contratado; 

 

É a orientação. 

 

 


