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As mudanças econômicas, sociais, político-institucionais, culturais e legais exigem que servi-
dores, gestores e tomadores de decisão estejam alinhados com os novos paradigmas e 
rumos da gestão pública brasileira, que deve atuar à luz dos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do desenvolvimento nacional sus-
tentável, entre outros.

Nesse sentido, é fundamental o desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais dos 
servidores públicos que lidam com as atividades administrativas. Tais atividades devem ter 
aderência à missão, aos valores institucionais, ao planejamento estratégico, bem como aos di-
versos projetos e processos administrativos e finalísticos do Ministério Público Federal (MPF). 
O Planejamento Estratégico Institucional 2011-2020 do MPF tem como um dos seus objetivos: 
“Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentá-
vel”. Nessa esteira, a Secretaria de Administração tem o desafio de promover instrumentos e 
ferramentas de gestão que orientem as unidades do MPF à atuação com o foco na estratégia, 
visando à melhoria contínua da qualidade de nossos processos.

O Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos do Ministério Público Federal 
busca a tônica da eficiência, da eficácia e da efetividade na gestão e fiscalização dos contratos 
administrativos, que são fatores primordiais para o alcance dos melhores resultados em todo 
o ciclo da contratação, incluindo as fases pré e pós-contratuais. O gestor e os fiscais técnico e 
administrativo devem conhecer o ambiente normativo e os procedimentos que envolvem a ges-
tão dos contratos na Administração Pública, tendo a clareza da responsabilização dos agentes 
públicos envolvidos. 

Este manual foi resultado do esforço de diversas equipes, que se iniciou com uma proposta 
da Divisão de Gestão Documental de Contratos da Secretaria de Administração e passou pela 
contribuição de diferentes áreas, como a de contratações, a de serviços gerais, a jurídica, a de 
engenharia e arquitetura, bem como das unidades do MPF. O leitor deste manual terá acesso, 
de forma clara e objetiva, a um conteúdo teórico-conceitual e a um conjunto de procedimentos 
e recomendações de boas práticas para a gestão e fiscalização dos contratos administrativos. 
Um diferencial inovador reside no fato de o texto apresentar a abordagem sobre a aplicação de 
critérios de sustentabilidade em todas as fases da contratação. 

A Secretaria de Administração do Ministério Público Federal oferece a presente publicação com 
a expectativa de que o nosso público possa internalizar e multiplicar o conhecimento sobre o 
tema, visando maximizar resultados, minimizar os riscos econômicos e jurídicos, e, sobretudo, 
assegurar que os serviços e/ou produtos contratados atendam aos padrões de qualidade fixa-
dos pela instituição. Acreditamos que este manual seja uma boa referência para os servidores 
públicos que lidam direta ou indiretamente com o tema.

Boa leitura!

Renato Cader
Secretário de Administração

WEKDJHAPRESENTAÇÃOXERYOWXRYIXUWOINROIUEHWCFPNOQPAPDMDHMEYN
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
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1 DEFINIÇÃO

Dá-se o nome de contrato administrativo a todo acordo que envolva o estabele-
cimento e a disciplina de relações obrigacionais entre a Administração Pública e 
terceiros, sendo exemplos os contratos regulados pela Lei de Licitações e Contratos 
da Administração Pública.

Nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, mais conhecida como 
Lei de Licitações e Contratos, considera-se contrato:

[...] todo e qualquer ajuste entre os órgãos ou entidades da Ad-
ministração Pública e particulares, em que haja um acordo de 
vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obriga-
ções recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Também são contratos administrativos os que tenham por objeto o uso do bem 
público ou a prestação do serviço público e estabelecem relações jurídicas obri-
gacionais, tendo, de um lado, a Administração Pública, e de outro, os particulares 
(pessoas físicas ou jurídicas).

Os contratos mais comuns firmados entre a Administração Pública e os particu-
lares são os contratos de obras públicas, os contratos de prestação de serviços e 
os que envolvem fornecimento. Existem outros tipos de contratos administrativos, 
tais como os contratos de concessão e permissão (de uso, de bem público e de ser-
viços), os de empréstimo público, os de gestão e, ainda, os contratos de comodato 
e de locação.

2 OBJETO

O objeto do contrato é o mesmo da licitação, devendo conter a descrição precisa e 
suficiente da obra, do serviço ou do fornecimento dos bens contratados pela Admi-
nistração.

As características do objeto deverão ser minuciosamente detalhadas, não podendo 
deixar margem a qualquer dúvida ou complementação a posteriori, sendo vedada à 
Administração a inclusão de qualquer cláusula ou condição que viole o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório.

Também é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 
de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
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o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.

A regra é a mais ampla participação de interessados na licitação, para que seja se-
lecionada a proposta mais vantajosa ao interesse público. Logo, devem ser evitados 
pedidos com especificações fielmente transcritas de prospectos ou catálogos de 
determinado fornecedor.

Por tal razão, torna-se relevante a participação dos setores envolvidos/interessa-
dos desde a origem da instrução processual, uma vez que a descrição do objeto e a 
definição das cláusulas obrigacionais de cada parte são importantes para a efetiva 
e eficaz atuação de acompanhamento, fiscalização e conhecimento prévio do en-
cargo da contratação. 

Sendo assim, é preciso que haja perfeita comunicação entre o setor que necessita do 
objeto e os servidores encarregados da instrução processual, pois, muitas vezes, há 
a requisição para compra de determinado produto ou serviço sem a discriminação 
nítida de suas características e as peculiaridades daquilo que se precisa Resultando 
disso, na etapa seguinte, os responsáveis pela compra acabam fazendo uma descri-
ção do objeto que não atende rigorosamente à necessidade da Administração.

Como medida para resguardar a instituição, recomenda-se que a descrição do ob-
jeto seja feita pelo servidor que o requisita, ou que este busque o assessoramento 
técnico para fazê-la. Sem isso, corre-se o risco de realizar um contrato impróprio, 
com desperdício do dinheiro público.

Cumpre ressaltar que o encargo de um contrato deve ser Possível, Lícito e Passível 
de apreciação econômica.

 Ǒ Possível: é o objeto de execução materialmente viável e que não seja proibido 
em lei.

 Ǒ Lícito: há de conformar-se com todos os princípios constitucionais previstos no 
art. 37 da CF/1988, notadamente com a moralidade administrativa, a ordem 
pública e os bons costumes.

 Ǒ Passível de apreciação econômica: deve ter conteúdo econômico e contrapres-
tação pecuniária por parte do interessado.

Prescreve o art. 55 da Lei nº 8.666/1993 que as cláusulas do contrato devem es-
tabelecer o objeto e seus elementos característicos, traços que identificam com 
precisão o objeto e impedem que este seja confundido com outro.
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Isso significa que nada será comprado sem a adequada caracterização do seu objeto. 
Nada será construído sem a apresentação de Projeto Básico/Termo de Referência. 
Nenhum serviço pode ser contratado sem que se defina exatamente a que se presta.

3 REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO

A Administração pode contratar a execução de obras e serviços na forma direta ou 
indireta. A execução é direta quando a instituição executa o objeto com a utilização 
de seus próprios meios.

Já a execução se diz indireta quando a entidade contrata com terceiros. Exemplo: 
quando se contrata uma empresa para fazer limpeza das dependências do órgão.

A execução indireta pode ser feita pelos seguintes regimes:

 Ǒ Empreitada Integral: quando a Administração contrata um empreendimento 
em sua totalidade, compreendendo todas as etapas da obra, serviços e insta-
lações necessárias sob inteira responsabilidade do contratado até a sua entre-
ga, em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos 
e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional e com as 
características adequadas às finalidades para as quais foi contratado.

 Ǒ Empreitada por Preço Global: quando a Administração contrata a execução da 
obra ou do serviço por preço certo e total.

 Ǒ Empreitada por Preço Unitário: quando a Administração contrata a execução 
da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas.

 Ǒ Tarefa: quando a Administração ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos 
por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Para compras, a Administração deve estabelecer a forma de fornecimento, que 
pode ser:

 Ǒ Fornecimento integral: a entrega do objeto deve ser feita de uma só vez e na 
sua totalidade.

 Ǒ Fornecimento parcelado: nesse caso, a prestação se exaure com a entrega final 
da quantidade contratada.

 Ǒ Fornecimento contínuo: a entrega é sucessiva e perene, devendo ser realizada 
nas datas avençadas e pelo tempo que durar o contrato.
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Quando do fornecimento de materiais, o instrumento hábil que substitui o contrato 
é a própria nota de empenho, ficando responsável pelo recebimento dos materiais 
e aceite a comissão de recepção de materiais ou a área técnica com atribuições 
legalmente instituídas.

4 PARTES E SEUS DEVERES

Nos contratos administrativos, são partes, de um lado, a Administração Pública, de-
nominada contratante, e, de outro, o particular, denominado contratado, que pode 
ser pessoa física ou jurídica.

O contratado deve ser representado por quem legalmente esteja instituído para 
tal fim, necessitando que o órgão verifique sempre o contrato social da empresa 
contratada, no caso de pessoa jurídica, pois qualquer irregularidade quanto à le-
gitimidade da representação das partes, seja pela contratante ou pela contratada, 
ensejará a invalidação do contrato.

5 INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS

As cláusulas dos contratos devem ser claras e precisas, a fim de evitar interpreta-
ções dúbias que inviabilizem a execução e o cumprimento destes.
Deve-se buscar, em caso de dúvida, sempre o verdadeiro sentido das cláusulas con-
tratuais, priorizando, porém, o interesse público e a probidade administrativa.

Via de regra, as normas disciplinadoras da licitação são interpretadas em favor da am-
pliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

6 PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

A vigência de um contrato corresponde ao período em que as condições estabe-
lecidas terão eficácia, desde o momento de sua assinatura até a data que estiver 
expressamente estabelecida para seu término, admitida a prorrogação, sendo ve-
dada, entretanto, a celebração de contrato com prazo de vigência indeterminado.

A vigência contratual deve considerar, quando for o caso, o prazo que engloba a or-
dem de serviço para início das atividades, a execução do objeto propriamente dita e 
os recebimentos provisório e definitivo.
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A vigência é cláusula obrigatória de todo contrato administrativo, que só terá vali-
dade após assinado pelas partes contratantes, e eficácia após publicado seu extra-
to na imprensa oficial.

Enfim, a partir da assinatura do contrato diz-se que este está em vigor e assim per-
manecerá até o último dia de sua vigência, ou seja, até o termo final ajustado.

Já a eficácia consiste na qualidade de o ato jurídico estar disponível para produzir 
os efeitos predeterminados. Daí é que se pode dizer que são eficazes os contratos 
quando seus efeitos estiverem disponíveis para as partes, permitindo-lhes a execu-
ção de suas obrigações e o gozo dos direitos pactuados.

A Lei de Licitações e Contratos estabelece que a duração dos contratos fica vincula-
da à vigência dos respectivos créditos orçamentários, em observância ao princípio 
da anualidade do orçamento. Sendo assim, os contratos celebrados pela Adminis-
tração vigoram até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro em que foram for-
malizados, independentemente de seu início.

O crédito orçamentário consiste na autorização constante da lei orçamentária para 
a execução de programas, ações, projetos e atividades ou o desembolso de quantia 
comprometida a objeto de despesa.

Os contratos só podem durar, via de regra, enquanto durarem os créditos orçamen-
tários a que estão vinculados.

Em alguns casos, porém, os contratos poderão ultrapassar a vigência dos respecti-
vos créditos orçamentários, sendo admitidas as seguintes exceções:

 Ǒ Projetos cujos produtos estejam contemplados no Plano Plurianual, que po-
dem ser prorrogados se houver interesse da instituição e previsão no ato con-
vocatório. Ex.: construção de uma PRM no interior do estado.

 Ǒ Serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração 
prorrogada por até 60 meses. Ex.: serviços de limpeza e conservação.

 Ǒ Aluguel de equipamento de utilização de programas de informática, desde que 
não ultrapasse 48 meses. Ex.: aluguel de computadores.

A prorrogação não exige nova licitação, mas deve estar prevista no próprio contra-
to. Após a comprovação da vantajosidade, a prorrogação é formalizada por termo 
aditivo, que deve ser analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica antes de ser au-
torizado pela autoridade competente. Aditado, deve ele, em resumo, ser publicado 
dentro do prazo legal para que alcance a eficácia desejada.
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A prorrogação deve ser motivada e previamente autorizada pelo ordenador de des-
pesa, tendo como cláusula única o novo prazo para o término da execução da obra, 
da conclusão do serviço ou do fornecimento do bem, mantidos os demais termos do 
ajuste, com a preservação do equilíbrio econômico-financeiro.

As prorrogações dos contratos só podem ocorrer se ainda não tiver terminado o 
prazo de vigência do ajuste. Caso a vigência do contrato tenha expirado, ainda que 
por um dia apenas, torna-se inadmissível a sua prorrogação.

Serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e necessários à instituição 
para o desempenho de suas atribuições que, se interrompidos, podem comprome-
ter a continuidade de suas atividades. Contrato de serviços dessa natureza podem 
estender-se por mais de um exercício financeiro.

Cabe à instituição definir e justificar quais são seus serviços contínuos, pois o que é 
contínuo para determinado órgão ou entidade pode não ser para outro.

Os exemplos mais comuns de serviços de natureza contínua são: vigilância, limpeza 
e conservação, manutenção elétrica etc.

É importante enfatizar o cumprimento ao disposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 
8.666/1993. Ao firmar e prorrogar contratos, a Administração se atenta para o fato 
de somente enquadrar como serviços contínuos contratos cujos objetos correspon-
dam realmente a obrigações de fazer e a necessidades permanentes.

O prazo de contrato para prestação de serviços de natureza contínua pode ser es-
tabelecido para um determinado período e prorrogado, por iguais e sucessivos pe-
ríodos, a fim de obter preços e condições mais vantajosas para o órgão, até o limite 
de 60 meses.

Contratos firmados por escopo são extintos com a conclusão do objeto pelo con-
tratado e o recebimento deste pela Administração Pública. Exemplo: obras – cons-
trução de um edifício (concluído o prédio e recebido pela Administração); serviços 
– pintura do prédio (realizada a pintura); bens – aquisição de veículos (comprado o 
veículo e transferida a propriedade à Administração Pública).

Os prazos de execução do objeto em contratos firmados por escopo só podem ser 
dilatados se atenderem às justificativas previstas na Lei nº 8.666/1993. No caso de 
atrasos injustificados, para garantir a eficácia do contrato até a conclusão do objeto e 
caracterizar o atraso de cronograma, a vigência contratual deve ser dilatada sem al-
teração do prazo de execução do objeto e sem acréscimos orçamentário e financeiro.
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Mudanças de cronograma sem alterações de prazo de execução do objeto podem 
ser realizadas por interesse da Administração, entretanto, o contrato deve ser adi-
tivado, mesmo sem impacto financeiro. 

7 GARANTIAS

A garantia visa assegurar a execução do contrato. Pode ser considerada toda re-
serva de bens ou de responsabilidade pessoal com vistas a garantir a execução do 
contrato e, conforme o caso, ser utilizada pela entidade contratante para ressarcir-
-se de prejuízos causados pelo contratado ou pagar-se multa que lhe fora aplicada 
e não satisfeita.

As garantias devem constar do edital ou do convite. Havendo omissão, não há como 
exigir garantia.

São espécies de garantia:

 Ǒ Caução: reserva de bens que o contratado faz para garantir, acautelar a exe-
cução do contrato (soma em dinheiro, títulos da dívida pública etc.). Cabe ao 
contratado escolher a garantia.

 Ǒ Seguro-garantia: é a obrigação contratualmente assumida por seguradora até 
o montante previsto no edital. Formaliza-se por meio da apólice de seguros, 
assumindo a seguradora a execução do contrato ou a indenização da Adminis-
tração, enquanto entidade contratante. Vencido o contrato, a apólice deve ser 
devolvida ao contratado.

 Ǒ Fiança bancária: quando uma instituição financeira assume as obrigações do 
contratado perante a entidade contratante, respondendo a instituição pelas 
obrigações contratualmente devidas e não cumpridas pelo afiançado. É garan-
tia que o banco presta até o valor fixado pela Administração no instrumento 
convocatório. Esta modalidade só será aceita se for emitida por agência bancá-
ria oficial constante do cadastro do Banco Central.

Se a seguradora ou o banco tornarem-se insolventes, deve o contratado substituí-
-los, sob pena de rescisão do contrato, indicando outro garantidor à Administração. 
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8 FORMALIZAÇÃO

Como instrumento que é, o contrato administrativo exige a forma escrita. Há uma ex-
ceção à regra, prevista no art. 60, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993, nestes termos:

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal 
com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto 
pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 
5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, 
alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execu-
ção, expressas em cláusulas que definam obrigações e responsabilidades das partes, 
em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

Cumpre ressaltar que os contratos celebrados entre a Administração e o particular 
são diferentes daqueles regidos pelo direito privado, em função do princípio da su-
premacia do interesse público sobre o particular e da impossibilidade de a Adminis-
tração dispor do interesse público. Daí porque esta pode, por exemplo, modificar ou 
rescindir unilateralmente o contrato e impor sanções ao contratado, não obstante 
tal superioridade não lhe permita ignorar os direitos que este possui.

Os contratos administrativos (projeto básico/termo de referência + edital + propos-
ta) são regulados por preceitos de direito público, princípios da teoria geral dos 
contratos, disposições de direito privado e definem:

 ǔ Direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
 ǔ Condições de execução do contrato.
 ǔ Objeto e elementos característicos do serviço.
 ǔ Regime de execução.
 ǔ Preço, condições de pagamento.
 ǔ Reajuste – critérios, periodicidade, data-base.
 ǔ Prazos de execução.
 ǔ Prazo de recebimento do objeto do contrato.
 ǔ Previsão orçamentária.
 ǔ Garantias.
 ǔ Penalidades.
 ǔ Hipóteses de rescisão.
 ǔ Foro.
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9 ESTRUTURA

 Ǒ Preâmbulo: parte superior do contrato em que devem constar os nomes das 
partes contratante e contratado, informações de cada uma das partes (quali-
ficação e sede), representantes legais (qualificação e endereço), finalidade do 
contrato, ato que o autorizou, o número do processo e legislação a que estão 
submetidas as partes. Nos casos de dispensa ou inexigibilidade, deverá ser in-
dicado, no preâmbulo, essa condição.

 Ǒ Texto: parte mediana onde estão contidas as cláusulas obrigacionais (descri-
ção do objeto, condições de sua execução, direitos, obrigações e responsabi-
lidades das partes), tudo em conformidade com o instrumento convocatório. 

 Ǒ Fecho: parte final do contrato. As partes declaram que, por estarem de acordo 
com o pactuado, assinam-no em tantas vias de igual teor e forma, para os mes-
mos efeitos e direitos, indicam local e data de formalização do instrumento, 
apondo, ao final, suas respectivas assinaturas.

Não há exigência legal quanto ao reconhecimento de firma, tampouco quanto ao 
registro do contrato em cartório. O registro é sempre feito na repartição competen-
te, salvo nos contratos de locação de imóveis, nos quais se exige o reconhecimento 
de firma e o registro no cartório de registro de imóveis competente.

10 RESUMO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O contrato administrativo impõe às partes direitos e obrigações. Ao objeto do con-
trato buscado pela Administração com a terceirização dos serviços correspondem, 
necessariamente, as obrigações atribuídas à contratada.

A Administração objetiva a prestação de serviço da forma mais planejada, racional 
e eficiente possível e se incumbe pelo pagamento dos serviços prestados.

Outros deveres e obrigações impõem-se, por exemplo:

 ǔ Ao contratado garantem-se a inalterabilidade do objeto do contrato, o rece-
bimento do preço ajustado, as condições avençadas e o equilíbrio econômico-
-financeiro do contrato.

 ǔ À contratante cabe pagar ao contratado, nas condições fixadas, o valor do con-
trato. Tudo deve conduzir para que, na época acertada, o valor a que faz jus 
esteja à disposição do contratado.

 ǔ Os casos de devolução de nota fiscal ou fatura, realizada pela contratante, por 
sua inexatidão ou irregularidades constatadas, poderão determinar a suspen-
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são dos prazos e do pagamento, até que se corrijam as deficiências.
 ǔ Ao contratado cabe a execução integral e a entrega do objeto do contrato, além de 
reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, no todo ou em parte, o que exe-
cutou com vício, defeito ou em desacordo com o estabelecido no contrato e, ainda, 
responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e pelos 
danos que, por dolo ou culpa, ocasionar a terceiros ou à Administração.

11 PUBLICIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO

O princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput da Constituição Federal de 
1988, obriga a Administração Pública a divulgar oficialmente todo e qualquer ato 
que lhe diga respeito. O parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 estabelece 
a obrigação de a Administração realizar a publicação do contrato e seus aditamen-
tos na imprensa oficial, como condição de eficácia.

Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de con-
trato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Admi-
nistração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assina-
tura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer 
que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto 
no art. 26 desta Lei. 

Portanto, é condição indispensável para a eficácia legal do contrato a publicação 
resumida de seu termo e de aditamentos, na forma de extratos, na imprensa ofi-
cial, qualquer que seja o valor envolvido, ainda que se trate de contrato sem ônus.  
Ex.: contrato de permissão de uso.

A publicação dos contratos será providenciada pela Administração quando esta for 
a entidade contratante.

O extrato deve conter, de forma clara e sucinta, os dados mais importantes referen-
tes ao contrato assinado, a saber: 

 ǔ Espécie de contrato.
 ǔ Resumo do objeto do contrato.
 ǔ Modalidade de licitação ou, se for o caso, o fundamento legal da dispensa ou 
inexigibilidade.

 ǔ Crédito pelo qual correrá a despesa.
 ǔ Valor do contrato.
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 ǔ Prazo de vigência.
 ǔ Data de sua assinatura.

A publicidade se presta a dar eficácia ao contrato, consoante dispõe o art. 61 da Lei 
nº 8.666/1993, entendendo-se, pois que, enquanto não publicado, o contrato está 
desprovido de eficácia. Visa também dar transparência aos atos da Administração, 
submetendo-os aos crivos do controle interno e externo e a apreciação da sociedade.

12 EXECUÇÃO

A execução do contrato está a cargo do contratado, que por ela deve responder, 
inteira e pessoalmente, já que o ajuste foi celebrado em razão de sua pessoa.  
A Administração deve acompanhar a sua execução, por meio da abertura de proces-
so de acompanhamento que contenha todos os registros próprios apontados pelo 
gestor/fiscal do contrato e pela contratada. É recomendável, ainda, a emissão de 
relatórios gerenciais periódicos.

A Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 e suas alterações disciplinam que a 
instituição deve indicar um gestor/fiscal para realizar o acompanhamento e a fisca-
lização da execução do contrato, que consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegu-
rar seu perfeito cumprimento.

Cumpre salientar que o acompanhamento pelo gestor/fiscal de contrato não divide, 
tampouco retira do contratado suas obrigações. Na verdade, o acompanhamento 
exercido se presta a situar a Administração quanto à correta execução do contrato 
pelo contratado, permitindo que sejam exigidos deste a implementação da obra no 
prazo, o pagamento de multa por descumprimento, a reavaliação, redução e pror-
rogação de prazos etc.

A função do gestor e do fiscal de contrato é de facilitador para a Administração, pois 
permite o efetivo acompanhamento do cumprimento das obrigações pelo contratado.

Faz-se imperioso anotar que, para que o contrato seja bem executado, é indispen-
sável a atuação conjunta de vários setores da Administração, tais como: equipe de 
fase interna, licitação, finanças, assessoria jurídica, gestor e fiscal do contrato.

Isso porque a etapa de execução do contrato é uma das mais complexas enfrenta-
das pela Administração, podendo surgir aí irregularidades e ilegalidades que justifi-
cam uma série de providências extrajudiciais e judiciais contra o ente contratante, 
o contratado, o gestor e o fiscal do contrato.
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É na implementação de tais medidas administrativas, na fase de execução, que ge-
ralmente ocorrem vícios e imperfeições, pois há execução prática daquilo que foi 
definido de forma teórica no projeto básico/termo de referência. Também na fase 
precedente, isto é, na Licitação, há disputa e, de certa forma, os próprios concorren-
tes se fiscalizam, evitando, teoricamente, irregularidades.

É de fundamental importância que o gestor e o fiscal participem da elaboração de 
termo de referência para nova contratação, em razão da experiência adquirida ao 
longo da execução contratual, como forma de retroalimentar e aperfeiçoar a defini-
ção do encargo no projeto básico/termo de referência.

13 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Por ocasião da assinatura do contrato é estabelecida a relação, ou equação eco-
nômico-financeira entre as partes, que deverá ser mantida no decorrer de todo o 
período de vigência do contrato, durante toda a sua execução.

O equilíbrio econômico-financeiro consiste na manutenção das condições de paga-
mento estabelecidas inicialmente no contrato, a fim de que mantenha estáveis a 
relação entre as obrigações do contratado e a retribuição da Administração, para a 
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento.

Quando há o desequilíbrio, é possível retornar ao equilíbrio por meio do reajusta-
mento ou revisão, consoante dispõem os arts. 55 e 65, da Lei nº 8.666/1993.

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as 
que estabeleçam:       
[...]  
III - o preço e as condições de pagamento, os crité-
rios, data-base e periodicidade do reajustamento de pre-
ços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 
[...]  
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alte-
rados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
[…]  
 
II – por acordo das partes:  
[…]  
d) para reestabelecer a relação que as partes pactuaram ini-
cialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
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Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômi-
co-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculá-
veis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, [...]

A análise do equilíbrio deve ser previamente feita pela área competente da insti-
tuição para dispor sobre o assunto, com vistas a verificar se o pedido se adequa às 
hipóteses previstas em lei, sendo que o seu exame não interrompe ou suspende o 
contrato, cabendo ao contratado prestar o serviço, fornecer o produto ou realizar a 
obra, e à Administração, efetuar o pagamento.

Por esta razão, não pode o contratado se negar a entregar o produto, se dentro do 
prazo e na vigência do contrato, alegando que somente o fará depois de restabelecido 
o equilíbrio econômico, mesmo porque a Administração não está obrigada a acatá-lo.

O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato justifica-se nas seguintes ocorrências:

 Ǒ Fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retarda-
dores ou impeditivos da execução do que foi contratado.

 Ǒ Força maior, caso fortuito configurando risco econômico extraordinário e ex-
tracontratual.

 Ǒ Que a recomposição só se dê na parte afetada.

Quando a Administração receber pedido de reequilíbrio por parte do contratado, 
deve ter os seguintes cuidados:

 Ǒ Exigir do contratado pedido sempre por escrito, no qual deve apresentar quais 
os itens de sua planilha de custos se encontram economicamente defasados e 
estão ocasionando desequilíbrio do contratado, bem como a ocorrência de fato 
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que justifique 
as modificações do contrato com acréscimos ou supressões.

 Ǒ Solicitar avaliação técnica.

 Ǒ Verificar se o fato não era anterior à celebração do ajuste.

 Ǒ Constatar onde o pedido repercute no contrato.

 Ǒ Limitar-se aos pontos afetados.
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É necessário que a Administração se acautele quanto aos pedidos de reequilíbrio 
nos contratos que celebra para evitar:

 Ǒ Pedidos formulados destinados a suprir propostas inexequíveis.

 Ǒ Motivações que não guardam relação com fatos.

 Ǒ Fatos apresentados e que em nada repercutem nas condições contratuais.

 Ǒ Não aceitar ameaças dos contratados de rescindir o contrato se não houver re-
composição, posto que tais procedimentos não se enquadram em nenhuma hipó-
tese ensejadora de rescisão contratual prevista no art. 77, da Lei nº 8.666/1993, 
advertindo-o, inclusive, das sanções que poderão advir da rescisão imotivada, 
principalmente a contida no art. 87, item IV, do referido diploma legal.

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas 
em lei ou regulamento     . 
[...]  
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Admi-
nistração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao con-
tratado as seguintes sanções:     
[...]  
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior.

Em suma, é direito do contratado invocar o reequilíbrio econômico-financeiro quan-
do houver obstáculos à execução do contrato, implicando ônus excessivo para uma 
das partes.

Com o escopo de resguardar o preço inicialmente contratado, de sorte que não haja 
enriquecimento ilícito por parte do Poder Público, foram criados institutos que fun-
cionam como mecanismos passíveis de promover o reequilíbrio econômico-finan-
ceiro, os quais são: reajuste; revisão ou recomposição de preços; e repactuação.
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13.1 Reajuste

Nos contratos celebrados pela Administração, com prazo de duração igual ou 
superior a um ano, é admitida cláusula com previsão de reajuste de preços ou 
correção monetária.
A Lei nº 10.192/2001 admite, para fins de reajustes contratuais, a utilização de 
índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de pro-
dução ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou su-
perior a um ano, contado a partir da data limite para apresentação da proposta 
ou do orçamento a que esta se referir. 

13.2 Revisão/recomposição

A revisão é o meio pelo qual se busca restabelecer a relação econômico-finan-
ceira abalada pela ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de con-
sequências incalculáveis.

Diferentemente do que ocorre com o reajuste, a revisão pode ser invocada a 
qualquer tempo, independentemente de previsão em cláusula contratual, tendo 
por fundamento a alínea d do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, que con-
templa a possibilidade de as partes contratantes rediscutirem os termos e as 
condições sob as quais o ajuste fora celebrado.

Com efeito, a revisão encontra-se condicionada tão somente à cabal demons-
tração, pelo contratado, da ocorrência da situação de desiquilíbrio econômico- 
-financeiro, ensejadora de seu requerimento.

Tal exigência origina-se do preceito constitucional inserto no art.37, XXI, da Car-
ta Magna, que determina que os contratos devem primar pela manutenção das 
condições efetivas da proposta.

Vale ressaltar que a revisão somente pode prosperar no caso de se comprovar 
que determinado fator incidente no contrato ocasionou o desequilíbrio econô-
mico-financeiro do ajuste de forma insustentável, visto que não é qualquer au-
mento que pode sustentar o pedido revisional.

13.3 Repactuação

É a forma de negociação que a Administração pode fazer com o contratado vi-
sando à adequação de preços contratuais aos novos preços de mercado, prevista 
no art. 5º, do Decreto nº 2.271/1997.
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Somente os contratos que tenham por objeto a prestação de serviços de nature-
za contínua podem ser repactuados, desde que previsto no edital.

Para a repactuação de preços, deve ser apresentada demonstração analítica da 
variação dos componentes dos custos do contrato devidamente justificada.

A repactuação não está vinculada a qualquer índice de preço, e somente será 
admitida quando observado o interregno mínimo de um ano.

Nos pedidos de repactuação de contratos de natureza contínua, quando houver, 
necessário se faz averiguar se decorreu, de fato, o aumento de custos alegado 
pelo contratado, por meio de minucioso exame da planilha de custos e formação 
de preços apresentada, sendo que, caso seja deferido o pedido, tal estudo subsi-
die as justificativas formuladas pela autoridade competente.

14 SATISFAÇÃO

Como relação jurídica obrigacional que é, a satisfação do contrato se dá com a sa-
tisfação da obrigação, ou seja, com o recebimento do objeto e com o pagamento.

A Administração estará obrigada a efetuar os pagamentos de despesas que o particu-
lar realizar nos prazos indicados no termo de contrato ou em instrumento equivalente.

Por isso, os pagamentos só poderão ser liquidados e efetuados em favor do contra-
tado depois de concluído o objeto do contrato, isto é, executados a obra ou o servi-
ço, que pode ser por etapas, ou o fornecimento do bem, que pode ser feito integral 
ou parcialmente.

A Administração pode recusar-se a efetuar o pagamento se no ato de atestar a 
realização do serviço ou da obra ou fornecimento do bem o objeto não estiver con-
cluído ou estiver em desacordo com as especificações do contrato.
No pagamento das obrigações correspondentes à realização de obras, prestação de 
serviços e fornecimento de bens, a instituição deve observar a ordem cronológica 
das datas em que os pagamentos forem exigíveis.

15 RECEBIMENTO/PAGAMENTO

A Lei nº 8.666/1993 estabelece e regula, com detalhes, todas as modalidades de 
recebimento do objeto (arts. 73 a 76). O art. 76 da Lei nº 8.666/1993 prevê que a 
Administração “deverá rejeitar o objeto no todo ou em parte, obra, serviço ou for-
necimento executado em desacordo com o contrato”.
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Outrossim, se o contratado cumprir a realização do objeto, caberá a ele o recebi-
mento do pagamento pelos serviços prestados ou pelo fornecimento do bem.

Após executado o contrato, o seu objeto será recebido pela unidade administrativa 
competente.

No caso de obras e serviços:

 Ǒ Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 15 dias da co-
municação escrita do contratado, após o término da execução.

 Ǒ Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade compe-
tente, após o término do prazo de observação ou vistoria que comprove a ade-
quação do objeto aos termos contratuais.

O prazo de observação não poderá ser superior a 90 dias, salvo em casos excepcio-
nais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório/contrato.

O recebimento definitivo do objeto será feito mediante termo circunstanciado as-
sinado pelas partes.

No caso de compras ou de locação de equipamentos:

 Ǒ Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do ma-
terial com a especificação.

 Ǒ Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do con-
tratado pela solidez e segurança da obra/serviço. Também não exclui a respon-
sabilidade ético-profissional daquele que executa o contrato, dentro dos limites 
estabelecidos por lei ou pelo ajuste. Daí porque o contratado é obrigado a reparar, 
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execu-
ção ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o 
objeto do contrato.
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16 ALTERAÇÃO CONTRATUAL

A alteração de um contrato pode se dar unilateral ou consensualmente. A alteração 
administrativa ou alteração unilateral cabe exclusivamente à Administração con-
tratante, nas hipóteses previstas em lei, transcritas a seguir:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alte-
rados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  
I - unilateralmente pela Administração:  
a) quando houver modificação do projeto ou das especifi-
cações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em de-
corrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, 
nos limites permitidos por esta Lei.

Por outro lado, a alteração consensual (acordo) pode se dar de comum pacto entre 
as partes, cabendo quando:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alte-
rados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
[...]  
II - por acordo das partes:  
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra 
ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verifica-
ção técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor ini-
cial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação 
ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contra-
prestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 
d) para reestabelecer a relação que as partes pactuaram ini-
cialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômi-
co-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculá-
veis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
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O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrés-
cimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) 
para os seus acréscimos (art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993).

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no § 1º 
do art. 65 da referida lei, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes (art. 65, § 2º, inciso II da Lei nº 8.666/1993).

17 TERMO ADITIVO

O instrumento jurídico para a alteração contratual é denominado termo aditivo 
(ou termo de aditamento). Somente é possível promover o aditamento antes do 
vencimento do contrato, por isso a necessidade de planejamento. É fundamental 
o controle da vigência do contrato. Para tanto, recomenda-se a consulta ao fiscal 
e à empresa sobre o interesse na prorrogação, com antecedência mínima de 180 
dias antes da término da vigência. O fiscal administrativo deve submeter o assunto 
à autoridade competente para que se promova a instrução do termo aditivo ou a 
elaboração de novo projeto básico ou termo de referência, com a antecedência mí-
nima de 150 dias. As unidades poderão utilizar temporalidade distinta, desde que 
prevista em ato normativo próprio.

A situação mais comum é a de aditamento para prorrogação de prazo, que constitui 
a ampliação do prazo inicialmente estabelecido para o ajuste. Para se consolidar a 
prorrogação, não é exigida nova licitação, mas deve haver comprovação de vantajo-
sidade. A prorrogação é formalizada por termo aditivo ou aditamento, cuja minuta 
é analisada e aprovada pela assessoria jurídica, nos termos do parágrafo único do 
art. 38 da Lei nº 8.666/1993. Aditado, deve o contrato, em resumo, ser publicado 
para que alcance a eficácia desejada.

18 DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO

A inexecução do contrato é o descumprimento, parcial ou total, do contrato, com 
ou sem culpa da parte inadimplente. Qualquer das partes pode vir a descumprir o 
contrato, o que acarretará possíveis aplicações de penalidade.

As sanções aplicáveis pela Administração estão estabelecidas nos arts. 86 e 87 da 
Lei nº 8.666/1993 e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
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São sanções estabelecidas pela Lei nº 8.666/1993: a) advertência; b) multa; c) sus-
pensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública; e d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração.

 Ǒ A advertência: corresponde a uma sanção de menor gravidade. Aplica-se para 
condutas de inexecução parcial de deveres de diminuta monta. A advertência 
pode ser cumulada com a multa, mas não com as demais espécies sancionató-
rias. Pela própria natureza, a advertência envolve dois efeitos peculiares: 

1. Submissão do contratado a uma fiscalização mais atenta: não se trata de 
alterar as exigências impostas, que continuam as mesmas. Haverá, porém, 
um acompanhamento mais minucioso da atividade do contratado, tendo 
em vista haver anteriormente descumprido seus deveres.
2. Cientificação de que, em caso de reincidência (específica ou genérica), o 
contratado sofrerá uma punição mais severa: ressalta-se que a advertência 
não poderá ser usada para produzir efeitos negativos à reputação e à ido-
neidade do particular, mas tem cunho de comunicação da insatisfação da 
Administração em relação ao contratado.

 Ǒ Multa de mora, por atraso na execução: a demora injustificada na execução 
da prestação contratual acarreta como sanção a aplicação de multa, mas essa 
solução dependerá da previsão no instrumento convocatório, sob pena de ser 
inviável sua exigência.

Essa sanção é aplicável cumulativamente com as demais, inclusive, com a rescisão 
unilateral do contrato. Por outro lado, a lei prevê a possibilidade de, após regular 
processo administrativo, a Administração promover o desconto do valor da multa 
da garantia oferecida pelo contratado para a celebração da avença (art. 86, § 2º).

Entretanto, se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pa-
gamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, 
cobrado judicialmente (art. 86, § 3º).

 Ǒ Multa por inexecução total ou parcial (art. 87, II). 

 Ǒ Suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedi-
mento de contratar com a Administração (art. 87, III).

 Ǒ Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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A suspensão temporária e o impedimento de contratar por período de até dois anos 
restringem-se ao órgão que aplicou a pena, só a ele se refere. Já a inidoneidade 
da contratada veda sua participação em procedimentos licitatórios e contratos de 
toda a Administração Pública.

A declaração de inidoneidade produz efeitos enquanto perdurarem os motivos de-
terminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade.

A reabilitação somente pode ser requerida após dois anos da aplicação dessa sanção 
(art. 87, § 3º) e será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes da inexecução total ou parcial do contrato (art. 87, IV).

Diferente das penalidades previstas na Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 10.520/2002 
estabelece suas sanções, conforme disposto a seguir: 

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua pro-
posta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retarda-
mento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, fa-
lhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento 
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previs-
tas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

Ressalte-se que à empresa contratada que descumprir cláusulas contratuais de-
verão ser aplicadas as penalidades previstas em contrato e na legislação vigente, 
sendo indispensável que apure-se a falta em processo administrativo, com direito 
ao contraditório e à ampla defesa.

Cumpre ao gestor e/ou ao fiscal do contrato, em suas respectivas atribuições legal-
mente instituídas, inicialmente, o encargo de solicitar formalmente a regularização 
do ato. Se a irregularidade não for saneada, comunicar o fato incontinenti à Admi-
nistração, a fim de que esta possa tomar as providências quanto ao assunto.

A fiscalização não pune o contratado, apenas sugere à Administração superior as 
penas cabíveis.
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Vale ressaltar, também, que a retenção de pagamento não é sanção prevista em lei 
e só pode ser efetuada em razão da não aceitação do serviço, não sendo aplicada 
ao desatendimento às condições de habilitação.

19 POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO

A Lei nº 8.666/1993, em seu art. 58, inciso II, confere à Administração expressa-
mente a prerrogativa de rescindir unilateralmente os contratos administrativos 
sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário e sem acordo amigável – sempre 
que verificadas as hipóteses do art. 79, inciso I da mesma Lei. 

As situações que comportam a rescisão unilateral são as seguintes:

 Ǒ O descumprimento ou cumprimento irregular do contrato pelo particular ou, 
ainda, a lentidão no cumprimento que impossibilite a conclusão nos prazos es-
tipulados, provada essa impossibilidade pela Administração (art. 78, I, II e III).

 Ǒ O atraso injustificado no início da execução do contrato (art. 78, IV).

 Ǒ A paralisação da execução do contrato, sem justa causa e sem prévia comuni-
cação à Administração (art. 78, V)

 Ǒ A subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, a associação do con-
tratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato (art. 78, IV).

 Ǒ O desatendimento das determinações regulares das autoridades designadas 
para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (art. 78, VII).

 Ǒ O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas em re-
gistro próprio, pelo representante da Administração (art. 78, VIII);

 Ǒ A decretação da falência ou a instauração de insolvência civil (art. 78, IX).

 Ǒ A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado (art. 78, X).

 Ǒ A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execução do contrato (art. 78, XI).

 Ǒ A submissão de contratado, menor de 18 anos, a trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, ou a utilização, para qualquer trabalho, de menores de 16 anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (art. 78, XVIII).
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 Ǒ Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justifi-
cadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado o contratante, e exaradas no processo administrativo a que 
se refere o contrato (art. 78, XII).

 Ǒ Ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a execução do contrato 
(art. 78, XVII).

A rescisão unilateral autoriza a Administração, a seu critério, a:

a) assumir imediatamente o objeto do contrato administrativo, inclusive me-
diante ocupação temporária e utilização do local, instalações, equipamentos, 
material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua 
continuidade (art. 80, I e II).
b) dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta (art. 
80, § 1º).

Por outro lado, a rescisão unilateral acarreta ainda para o administrado a execução 
da garantia contratual para ressarcimento da Administração e pagamento automá-
tico dos valores das multas e indenizações a ela devidos, além da retenção dos cré-
ditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração 
(art. 80, III e IV).

20 EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO

Existem situações que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, criam para o 
contratado impossibilidade intransponível de normal execução do contrato.

São situações que, ainda que previsíveis, acarretam consequências incalculáveis, cujo do-
mínio e “impossibilidade objetiva do cumprimento da obrigação não decorre de ato ou 
fato imputável ao devedor” e, por esse motivo, a lei prevê expressamente que, demons-
trada a relação de causalidade entre o ato ou fato impeditivo e a conduta do agente, a 
parte prejudicada desonera-se do cumprimento das obrigações contratuais originárias.

Impõe-se, então, a revisão ou a rescisão do contrato, aplicando-se a Teoria da 
Imprevisão.

Entretanto, se o inadimplemento do contrato administrativo não estiver amparado 
em nenhuma das causas excludentes de responsabilização do agente previstas na 
Lei de Licitações, será de rigor a aplicação da penalidade pertinente ao contratado 
infrator, sempre com observância dos princípios da indisponibilidade e prevalência 
do interesse público, da vinculação ao instrumento convocatório, da finalidade e 
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da razoabilidade. É, ainda, importante observar o princípio da proporcionalidade, 
em obediência ao qual a pena cominada haverá de ser compatível com a infração, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, bem como a análise detalhada dos 
casos concretos, com vistas a que se não os conduzam direta e automaticamente à 
rescisão contratual, em alguns casos frontalmente contrária ao interesse da Admi-
nistração e, especialmente, ao princípio da continuidade do serviço público.
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PARTE II

PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
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1 DEFINIÇÃO

Sempre que a Administração pública pretender contratar: obras, serviços, compras 
e alienações, deve, obrigatoriamente, fazê-lo por meio do procedimento de licita-
ção pública, observando o tipo a ser adotado de forma criteriosa, conforme as con-
dições definidas em lei, aplicável a cada uma das situações de acordo com limites e 
parâmetros próprios.

A licitação é regra a ser seguida, observadas as exceções, podendo deixar de adotá-
-la nos casos especificados em lei.

Um dos princípios fundamentais da licitação, e que a torna obrigatória, sempre que 
presente, é o tratamento isonômico na seleção dos futuros beneficiários da contra-
tação. A igualdade entre os licitantes é princípio de validade da licitação, sendo o 
principal objetivo desta garantir a proposta mais vantajosa para o interesse públi-
co, observando a moralidade dos seus atos e procedimentos administrativos. Estão 
sujeitos à regra de licitar todos os que administram recursos públicos.

Por sua vez, o procedimento licitatório rege-se em estrita conformidade com a lei, nes-
te caso, com a Lei nº 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição 
Federal, instituindo as normas para licitações e contratos da Administração Pública.

Ademais, é obrigatória a observação dos princípios da legalidade, da impessoali-
dade, da moralidade, da eficiência, da igualdade, da publicidade, da probidade ad-
ministrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos.

2 MODALIDADES DE LICITAÇÃO

As modalidades de licitação referem-se à forma específica de realizar uma licitação. 
A sua escolha deve ocorrer com vistas à obtenção do fim visado pela licitação.
Existem seis modalidades de licitação, e todas, de modo distinto, visam conduzir 
a disputa entre os licitantes para a obtenção da melhor proposta ofertada, tendo 
como pressuposto a melhor relação custo/beneficio. São elas: concorrência, toma-
da de preços, convite, leilão e pregão.

O regime jurídico da Lei nº 8.666/1993 contempla cinco modalidades definidas em 
razão de dois critérios básicos: valor da contratação e natureza do objeto ou da 
obrigação a ser cumprida. Esses critérios são suficientes para a tomada de decisão 
quanto à modalidade a ser utilizada na licitação.
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A modalidade mais utilizada no Ministério Público Federal é o Pregão, na sua forma 
eletrônica.

2.1 Pregão

O pregão é uma modalidade de licitação instituída pela Lei nº 10.520/2002, re-
gulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005. É utilizado nas compras de bens e 
serviços comuns, assim entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifi-
cações usuais no mercado (art. 1º, parágrafo único da Lei nº 10.520/2002).

Assim, não se leva em consideração o valor do objeto a ser contratado, mas sim 
as características dos bens ou serviços comuns, não sendo utilizados nas contra-
tações de obras.

O que difere essa modalidade das outras é a inversão das fases do processo 
licitatório comum, tornando-o mais célere e econômico para a Administração 
Pública. Outro diferencial importante do pregão é a possibilidade de oferta de 
lances, potencializando a competitividade e a transparência.

2.2 Pregão eletrônico

O pregão eletrônico indica o procedimento licitatório que utiliza a internet como 
meio de comunicação a distância. Contudo, inúmeros atos e formalidades são 
praticados segundo regras aplicáveis a qualquer licitação. A peculiaridade do 
pregão eletrônico reside na ausência física dos participantes: pregoeiro, equipe 
de apoio e representante dos licitantes num mesmo local determinado.

No pregão eletrônico, os interessados não precisam se reunir em determinado 
local portando os documentos necessários à sua participação na sessão licitató-
ria. Sua presença é virtual, propiciada pela internet. As manifestações de parti-
cipação são transmitidas por meio eletrônico, sendo o procedimento conduzido 
pelo pregoeiro, no âmbito do Ministério Público Federal, no ambiente do Com-
prasnet, sistema do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

3 TIPO DE LICITAÇÃO

O tipo de licitação não se confunde com a modalidade de licitação. Modalidade é 
o procedimento, ou seja, o rito específico que o certame deverá observar. Já o tipo 
relaciona-se com o critério de julgamento utilizado pela Administração para a sele-
ção da proposta mais vantajosa, quais sejam: menor preço, melhor técnica, técnica 
e preço e maior lance ou oferta.
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4 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Sistema de Registro de Preços (SRP), regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013, 
atualizado pelo Decreto nº 8.250/2014, é um procedimento especial de licitação 
por não obrigar a aquisição do produto ou serviço. No SRP há licitação para registro 
formal de preços, realizada nas modalidades de concorrência ou pregão, que permi-
te a Administração comprar de acordo com suas necessidades diretas, selecionan-
do a proposta mais vantajosa.

Deve-se salientar que o Sistema de Registro de Preços é adequado àqueles objetos 
mais simples, que podem ser individualizados e facilmente encontrados no merca-
do, por meio do qual a Administração pode firmar compromisso com os licitantes 
de acordo com a necessidade.

As aquisições são efetivadas por meio de baixa da Ata de Registro de Preços no 
quantitativo desejado pela Administração no período de 1 ano.

5 EXCEÇÕES À OBRIGATORIEDADE DE LICITAR

A Lei nº 8.666/1993 ressalva os casos de contratação direta, quais sejam:

 ǔ Dispensa de licitação.
 ǔ Inexigibilidade de licitação.

A diferença essencial entre dispensa – seja licitação dispensada ou licitação dispen-
sável (art. 17 e art. 24, respectivamente) – e inexigibilidade (art. 25) reside no fato 
de que na dispensa há possibilidade de competição, mas a licitação não é obriga-
tória porque a lei faculta à Administração a possibilidade de contratar diretamente 
com as devidas justificativas legais por meio de um parecer jurídico. As hipóteses 
legais previstas são taxativas.

No caso da inexigibilidade, não há possibilidade de competição, ou porque só exis-
te um objeto capaz de atender às necessidades da Administração; ou porque tal 
objeto é exclusivo de um único fornecedor; ou, ainda, porque as características es-
pecíficas do produto ou do serviço são singulares e únicas, não existindo, portanto, 
condições objetivas de instaurar competição entre os possíveis fornecedores, tor-
nando a licitação inviável.

O art. 26 da Lei nº 8.666/1993 exige justificativa pormenorizada para todos os ca-
sos de inexigibilidade e para a maioria dos casos de dispensa. O art. 26 estabelece 
a obrigação da ratificação da decisão pela autoridade superior com a publicação do 
ato na imprensa oficial.
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O parágrafo único do art. 26 determina em especial que o processo de dispensa ou 
inexigibilidade será instruído, no que couber, com justificativa do preço, razão da 
escolha do fornecedor ou executante.

6 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE EM TODO O CICLO DE 
VIDA DAS CONTRATAÇÕES

O contexto vigente exige das organizações públicas a adoção de novas práticas, 
como a incorporação da inovação e modernização das ações gerenciais aplicadas aos 
processos e projetos. Sendo assim, faz-se necessário que servidores, gestores e to-
madores de decisão estejam alinhados com os novos rumos a serem tomados pelos 
governos, pela sociedade e pelo mercado. Este último deve ser fomentado pelo Esta-
do, visando, sobretudo, à eficiência econômica, à justiça social e ao equilíbrio ambien-
tal. Essa é a tônica refletida na missão e nos valores do Ministério Público Federal.

É fundamental que as atividades administrativas tenham aderência à missão e aos 
valores institucionais, o que torna plenamente adequada a incorporação de critérios 
de sustentabilidade nas contratações do MPF. Para tal, deverão ser definidos crité-
rios, preferencialmente padronizados, na aquisição de bens e serviços da instituição.

Um dos maiores desafios para os gestores é como sair do plano mais teórico-con-
ceitual para o nível prático. É no ambiente prático que as maiores dificuldades são 
encontradas, onde devem ser realizadas as compras sustentáveis sem ferir a saúde 
da competitividade do mercado, que ainda é incipiente, imerso no seio de uma ma-
triz produtiva ainda insustentável.

A representação gráfica a seguir define como as di-
ferentes dimensões da sustentabilidade devem 
interagir e quais os elementos que podem estar 
contemplados em cada uma delas:

POLÍTICO
INSTITUCIONAL

Bens reciclados, recicláveis
atóxicos e biodegradáveis

Certificações
Destinação adequada de resíduos

Uso de tecnologias adequadas
Controle da poluição da água e do ar

Uso de matéria-prima adequada
Eficiência enfática

Ciclo de vida

Ganho de escala
Racionalidade 
processual
Participação e 
Transparência
Celeridade na 
contratação
Valorização ME/EPP

Fomento à Inovação
Externalização de 

custos

Qualidade e 
padronização
dos produtos

Valorização empresa/
mãos de obra locais

Valores culturais
Condição de trabalho 

análoga à de 
escravo/infantil

Segurança e
medicina do trabalho

Acessibilidade
Gênero e Raça

AMBIENTAL

ECONÔMICO SOCIAL

Figura 1: Conceito de sustentabilidade.



9876225548523525365895684548545657778981957365790819908654568748979844683067091856789326510789952142365896548785412654665484168756189064917248656612189057378564829536

BREPLPARTE0IIXPROCEDIMENTOILICITATÓRIOXERYOXRYIXWOLKJHJHGYTRNVJHGTREOIUKJHMNBBVCGHJUIOGFDRTYUYIXINJKLNEYHGSDKBUERGIUWFBJSBDFWRTNOEBCMOPDZWEYN

WEKJHDFJKWENDBNCKENNCKLEMNLKCMLKCDNLOELKNIUEHICBPTNIYBJBXYWGRYWXRDRYIXWOINROKWJLECHWEBCMOPDEYN

Os elementos existentes em cada círculo da figura sinalizam aos gestores públicos 
o que pode ser cobrado nos editais de aquisição de bens e serviços. São os chama-
dos “critérios de sustentabilidade”, métodos utilizados para avaliação e compara-
ção de bens ou serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico. 
Na definição de tais critérios, deve-se verificar:

a) A real necessidade de aquisição do produto e/ou serviço.

b) A existência no mercado de alternativas sustentáveis, considerando o ciclo 
de vida do produto.

c) A legislação vigente e as normas técnicas, elaboradas pela Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT), para aferição e garantia da aplicação de re-
quisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais 
utilizados.

d) A conformidade dos produtos, insumos e serviços com os regulamentos téc-
nicos pertinentes em vigor expedidos pelo Inmetro, de forma a assegurar os 
aspectos relativos à saúde, à segurança, ao meio ambiente, ou à proteção do 
consumidor e da concorrência justa.

e) Normas da Anvisa quanto à especificação e classificação, quando for o caso.

f) Resoluções do Conama, no que couber.

g) Rastreabilidade e origem dos insumos de madeira, como itens de papelaria e 
mobiliário, a partir de fontes de manejo sustentável.

h) Eficiência energética e nível de emissão de poluentes de máquinas e apare-
lhos consumidores de energia, veículos e prédios públicos.

i) Eficácia e segurança nos produtos utilizados na limpeza e conservação de 
ambientes.

j) Utilizar preferencialmente produtos biodegradáveis de limpeza.

k) Incluir nos contratos de limpeza e copeiragem a capacitação e a sensibiliza-
ção periódica das equipes.

É fundamental que sejam revistas as rotinas de trabalho quanto à limpeza das ins-
talações e serviços de copeiragem, de modo a otimizar os serviços realizados, con-
siderando critérios de sustentabilidade.
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Saliente-se que também as condições de trabalho da mão de obra nas empresas 
contratadas devem atender às normas regulamentadoras expedidas pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE), quanto à segurança e medicina do trabalho.  
É relevante exigir, nos editais de licitação, também questões relacionadas à acessi-
bilidade, à raça e ao gênero.

6.1 Sobre a Logística Reversa

É imprescindível o descarte adequado dos produtos ao fim de sua vida útil, em ob-
servância à Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010. Essa pers-
pectiva deve estar prevista durante e após o processo de contratação , inclusive nos 
processos de desfazimento de bens.

Recomenda-se, portanto, que na elaboração dos termos de referência e na execu-
ção dos contratos, inclusive após o fim da execução, seja adotada a logística reversa 
na destinação final de suprimentos de impressão, de pilhas e baterias, de pneus, 
de lâmpadas, de óleos lubrificantes, de seus resíduos e embalagens, bem como de 
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

O Ministério Público Federal já tem cláusula padrão de logística reversa em seus 
termos de referência. Além disso, já foi publicado no segundo semestre de 2014 
Edital Padrão de Doação com critérios de sustentabilidade. É fundamental que as 
unidades incluam seus respectivos processos nessa esteira.



PARTE III

PROJETO BÁSICO PARA
A CONTRATAÇÃO
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1 DEFINIÇÃO 

Um dos documentos indispensáveis à consecução de qualquer contratação e uma 
das peças inaugurais e indispensáveis, tanto no caso da instauração do procedi-
mento licitatório quanto no momento do procedimento de dispensa ou inexigibili-
dade, é o projeto básico.

Esse instrumento reflete o momento do planejamento da Administração. É fase 
anterior à autorização da despesa e da própria contratação. Daí a importância de 
entender o que é projeto básico e qual a sua finalidade.

O projeto básico não é nem pode ser visto como mera burocracia resultante da apli-
cação da lei, mas deve ser encarado como uma ferramenta útil à Administração na 
sua ação de contratar. É, assim, um instrumento que propicia à Administração co-
nhecer o objeto que se quer licitar de forma detalhada, clara e precisa. Sua definição 
está prevista no art. 6º, inciso IX da Lei nº 8.666/1993 e deve ser elaborado de forma 
a permitir ao licitante as informações necessárias à boa construção de sua proposta.

Seu objetivo, desse modo, é esclarecer como deverá ser executado o objeto da lici-
tação, relativamente à definição dos principais parâmetros envolvidos na contrata-
ção, tais como quantidade, prazos, condições de fornecimento, forma de pagamen-
to e forma de execução da garantia.

Visa, assim, demonstrar a viabilidade e a conveniência de sua execução, evidencian-
do, dentre outros aspectos:

 ǔ Que os custos são compatíveis com as disponibilidades orçamentárias.
 ǔ Que todas as soluções técnicas possíveis foram cogitadas, tendo sido selecio-
nada a melhor alternativa e que os prazos para execução foram calculados.

2 REQUISITOS DO PROJETO BÁSICO 

O art. 6º, inciso IX da Lei nº 8.666/1993 define o projeto básico e estabelece as in-
formações necessárias que nele devem constar, obrigatoriamente.

Recomenda-se, ainda, a adoção de outros requisitos que devem fazer parte dos 
projetos básicos, que serão elencados a seguir:

 Ǒ Segurança.

 Ǒ Funcionalidade.
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 Ǒ Economia na execução, conservação e operação.

 Ǒ Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-
-primas existentes no local para a execução, conservação e operação.

 Ǒ Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade 
da obra ou do serviço.

 Ǒ Impacto ambiental.

3 NECESSIDADE DE APROVAÇÃO – ART. 7º, INCISO I, 
§ 2º, DA LEI Nº 8.666/1993

É necessária sua aprovação, por ato formal e motivado da autoridade competente, 
a qual deverá avaliá-lo e verificar sua adequação às exigências legais e ao interesse 
público.

A autoridade, ao aprovar o projeto básico, responsabiliza-se pelo juízo de legalida-
de e de conveniência adotado.

4 QUANTIDADE – ART. 7, § 4º, DA LEI Nº 8.666/1993

É vedada a licitação de quantidades indefinidas. Por essa razão, no projeto básico 
deverá constar, obrigatoriamente, a estimativa das quantidades a serem adquiri-
das. Nos casos em que houver dificuldades para a definição das quantidades, ain-
da assim, deverá ser elaborada uma estimativa, dentro dos limites permitidos pela 
técnica. O recomendável é que a definição das quantidades seja a mais exata possí-
vel, a fim de que sejam evitadas solicitações que possam acarretar acréscimos além 
dos limites legais, quando da execução do objeto.

5 QUANTO À ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA

Para licitar obras e serviços de engenharia, o projeto básico deve possuir, conforme 
os quesitos definidos no art. 6º, inciso IX, Lei nº 8.666/1993, os elementos neces-
sários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 
serviço e sem ferir o caráter competitivo da licitação, devendo conter:
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a) Todos os elementos constitutivos da obra ou serviço identificados com clareza.

b) Soluções técnicas suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a refor-
mulação do projeto durante a execução da obra.

c) Levantamento de todos os serviços a serem executados, materiais a serem 
empregados e equipamentos a incorporar à edificação.

d) Informações necessárias para que a contratada defina os métodos constru-
tivos, dimensione as instalações provisórias (canteiro de obras) e planeje sua 
estrutura organizacional para execução da obra.

e) Informações necessárias para que a contratada programe as aquisições ne-
cessárias à execução e elabore seu planejamento logístico.

f) Orçamento detalhado da obra, fundamentado em quantidades de serviços 
avaliados de forma precisa.

g) Subsídios necessários para que a Administração elabore o planejamento do 
processo licitatório e da fiscalização do contrato.

Desse modo, no caso de contratação de obra de edificação, o projeto bási-
co para licitar é o projeto de arquitetura e engenharia (que atende aos itens 
de “a” a “f”) e um documento complementar contendo todas as informa-
ções técnicas necessárias para subsidiar a elaboração do edital e da minu-
ta de contrato (que atende ao item “g”), o qual será denominado de documento 
de referência. Ambos os documentos devem ser elaborados por engenheiro e/ou 
arquiteto, no entanto a elaboração do projeto de arquitetura e engenharia pode ser 
contratada, enquanto o documento de referência deve ser feito por servidor público.



PARTE IV

POLÍTICA DE GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO DE

CONTRATOS
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1 DEFINIÇÃO 

A política de gestão e fiscalização de contratos objetiva definir regras, almejando 
maximizar resultados, minimizar riscos econômicos e jurídicos, garantindo que os 
serviços e/ou produtos contratados atendam aos padrões de quantidade e qualida-
de fixados pelo órgão.

Toda contratação deve ser precedida de estudo e justificativa de custo/benefício 
que demonstre sua viabilidade, conveniência e oportunidade. Devem ser conside-
rados os seguintes fatores:

 Ǒ Legal: análise jurídica preliminar, atestando a capacidade jurídica das partes e a 
possibilidade legal da realização do contrato, levando a efeito as cautelas ne-
cessárias para a prevenção de eventuais riscos para a organização, observadas 
as demais regras legais e as fixadas nesta política.

 Ǒ Técnico/Tecnológico: análise de viabilidade técnica tecnológica, visando iden-
tificar vantagens e desvantagens da contratação. Devem ser considerados al-
guns aspectos, tais como:

• A garantia do fornecimento.
• A qualidade do bem ou do serviço comprado.
• A comparação com resultados obtidos por meio de equipes internas.
• A análise da viabilidade econômico-financeira da contratação da atividade 

em estudo. Fazer projeções para curto, médio e longos prazos.
• A análise da conveniência e oportunidade da contratação.

É dever da Administração a gestão e a fiscalização da execução de contrato para 
verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas.

Não se deve confundir gestão com fiscalização de contrato. A gestão é o serviço 
geral de gerenciamento de todos os contratos; a fiscalização é pontual.

Na gestão (administração de contratos), cuida-se, por exemplo, de incidentes re-
lativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, do cumprimento das 
obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias, do controle dos prazos 
de vencimento, de prorrogação etc. É um serviço administrativo propriamente dito, 
que pode ser exercido por uma pessoa ou um setor.

A implantação de uma unidade específica de gestão de contratos permite melhor acom-
panhamento da execução destes, propiciando a profissionalização e criando especia-
listas na área. Entretanto, essa medida não exclui a responsabilidade da nomeação do 
fiscal. A lei estabelece o dever de nomear um fiscal específico para cada contrato.
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A fiscalização é exercida necessariamente por um representante da Administração, espe-
cialmente designado, como preceitua a lei, que cuidará pontualmente de cada contrato.

Na fiscalização, cuida-se do acompanhamento e da execução de serviço ou forne-
cimento de bens, observando se a contratada dá cumprimento às regras previstas 
no instrumento contratual, buscando alcançar os resultados esperados no ajuste e 
trazer benefícios e economia para a Administração.

A Portaria SG/MPF nº 110/2015 define as figuras dos fiscais técnico e administrativo 
do contrato, conforme descritas a seguir:

a) Fiscal administrativo do contrato: servidor designado para auxiliar a unidade 
de gestão de contratos quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do 
contrato.

b) Fiscal técnico do contrato: servidor designado para acompanhar e fiscalizar 
a execução de serviço e o fornecimento de bens do ponto de vista funcional.

A unidade de gestão de contratos, então, terá uma visão macro, fará um geren-
ciamento geral. Mas o acompanhamento pontual será sempre do fiscal, com res-
ponsabilidade própria e exclusiva. Caso a unidade não tenha uma área específica 
de gestão de contratos, deverá ter um fiscal administrativo. Se houver carência de 
recursos humanos, poderá um servidor assumir cumulativamente as atribuições do 
fiscal técnico e do fiscal administrativo.

A eficiência de um contrato está diretamente relacionada com a gestão e a fiscaliza-
ção de sua execução. A unidade de gestão e o fiscal técnico/administrativo do contra-
to têm grande responsabilidade pelos seus resultados, devendo observar o cumpri-
mento, pela contratada, das regras previstas no instrumento contratual. As decisões 
e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser encaminhadas a 
seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

Conforme preconiza o art. 66 da Lei nº 8.666/1993, o contrato deverá ser executado 
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas estabelecidas e as normas cons-
tantes da citada lei, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial.

O acompanhamento pela unidade de gestão e pelo fiscal técnico/administrativo de 
contrato não divide, tampouco retira do contratado suas obrigações. O acompa-
nhamento pelo gestor e pelo fiscal de contrato se presta a situar a Administração 
quanto à correta execução e à gestão documental do contrato, permitindo que seja 
exigido do contratado a implementação do objeto e a regularização da situação no 
prazo adequado.



PARTE V

GESTÃO DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS
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1 DEFINIÇÃO 

Como descrito na política de gestão e fiscalização de contratos, a gestão refere-se à 
administração dos contratos, o que inclui a parte documental.

A gestão da parte documental refere-se à formalização, no processo de contrata-
ção, a cargo da unidade de gestão de contratos, dos atos e fatos que comprovem a 
regular ou irregular execução do contrato.

Na gestão documental deverão ser consideradas as exigências legais a serem cum-
pridas pelo contratado, segundo o período de sua ocorrência.

As atividades de gestão documental de contratos englobam:

 Ǒ Acompanhar e administrar os instrumentos negociais administrativos, propor-
cionando não só ao contratante como também à contratada todos os meios 
legais para o ideal desempenho das atividades contratadas.

 Ǒ Verificar a prestação dos serviços e a alocação dos recursos necessários, de 
forma a assegurar o cumprimento do contrato, consolidando as informações 
repassadas pelos fiscais técnico e administrativo, quando aplicável.

 Ǒ Verificar a regularidade da documentação apresentada pela contratada, bem 
como das características técnicas do objeto licitado, para fins de liquidação da 
obrigação financeira assumida pela Administração.

 Ǒ Verificar a regularidade da documentação apresentada pela contratada para 
fins de comprovação do cumprimento dos encargos e obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e fundiárias, conforme Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril 
de 2008, alterada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013.

 Ǒ Comunicar à autoridade superior o descumprimento total ou parcial, por parte 
da contratada, das responsabilidades assumidas em contratos, propondo so-
luções para os problemas detectados e as pertinentes aplicações de sanções, 
descrevendo claramente a penalidade cabível em cada caso.

 Ǒ Notificar a contratada em caso de acidente de trabalho e outras ocorrências.

 Ǒ Solicitar à Administração os pertinentes ajustes contratuais, sempre acompa-
nhados das devidas comprovações e justificativas necessárias.
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 Ǒ Solicitar a abertura de processo de acompanhamento e fiscalização, por con-
trato, para juntada de todos os registros próprios apontados pelos fiscais do 
contrato e pela contratada.

 Ǒ Acompanhar o saldo contratual para garantir sua perfeita execução , evitando 
desenvolvimento de atividade sem cobertura contratual.

 Ǒ Informar à área de execução orçamentária e financeira sobre a necessidade de 
eventuais glosas a serem executadas, detalhando o item contratual e demais 
informações necessárias para subsidiar o cálculo e demais providências.

 Ǒ Controlar a vigência do contrato e consultar o fiscal e a empresa sobre o inte-
resse na prorrogação, recomendando-se o prazo de 180 dias antes do término 
do contrato.

 Ǒ No caso de prorrogação contratual ou de ser indicada a necessidade de nova 
licitação, para continuidade dos serviços, o fiscal administrativo deverá subme-
ter o assunto à autoridade competente da unidade requisitante, para que se 
promova a instrução do termo aditivo ou a elaboração de novo projeto básico 
ou termo de referência, com a antecedência desejável de 150 dias à realização 
da nova contratação.

 Ǒ Manter atualizados, em sistema eletrônico específico, os dados relativos aos 
instrumentos negociais de sua competência.



PARTE VI

ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS
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1 DEFINIÇÃO 

Aprovada a contratação, devem ser indicados os responsáveis pela fiscalização do 
instrumento negocial, ponderando-se, para a escolha destes, alguns fatores, como: 
competência de atuação, formação profissional e disponibilidade dos servidores 
escolhidos.

A Lei nº 8.666/1993 não faz referência expressa ao perfil do fiscal do contrato. To-
davia, em face da relevância do encargo, é importante que os servidores designados 
sejam dotados de certas qualificações, tais como:

 Ǒ Gozar de boa reputação ética profissional.

 Ǒ Possuir conhecimentos específicos do objeto a ser fiscalizado.

 Ǒ Não estar, preferencialmente, respondendo a processo de sindicância ou pro-
cesso administrativo disciplinar.

 Ǒ Não possuir, em seus registros funcionais, punições em decorrência da prática 
de atos lesivos ao patrimônio público, em qualquer esfera do governo.

 Ǒ Não haver sido responsabilizado por irregularidades no Tribunal de Contas da 
União ou em Tribunais de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município.

 Ǒ Não haver sido condenado em processo criminal por crimes contra a Adminis-
tração Pública.

À Administração incumbe, por lei, nomear servidor para o exercício da tarefa de fis-
calizar a execução do contrato, bem assim como do recebimento do objeto deste. 
Deriva daí a obrigatoriedade legal de ser indicado um servidor para o exercício da 
missão de bem fiscalizar um contrato firmado pela Administração com o particu-
lar. Também deriva dessa nomeação a responsabilidade conferida ao servidor, que 
poderá ensejar, inclusive, responsabilidades de ordem administrativa, civil e penal.

Por oportuno, faz-se necessário trazer à tona a Lei de Improbidade Administrativa 
(Lei nº 8.429/1992), que trata da aplicação de sanções de natureza administrativa, 
civil e política. De acordo com essa lei, existem 3 (três) tipos de atos de improbidade 
administrativa, que listamos a seguir:
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ATOS DE IMPROBIDADE SANÇÃO

Que importam em
enriquecimento ilícito

 ǔ Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamen-
te ao seu patrimônio

 ǔ Obrigação de ressarcimento integral do dano, 
quando houver

 ǔ Perda da função pública
 ǔ Suspensão dos direitos políticos durante oito a 
dez anos

 ǔ Pagamento de multa civil de até três vezes o 
valor do acréscimo patrimonial

 ǔ Proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
majoritário, pelo prazo de dez anos

Que causam prejuízo
ao erário

 ǔ Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 
ao seu patrimônio, se ocorrer essa circunstância

 ǔ Obrigação de ressarcimento integral do dano
 ǔ Perda da função pública
 ǔ Suspensão dos direitos políticos durante cinco a 
oito anos

 ǔ Pagamento de multa civil de até duas vezes o 
valor do dano

 ǔ Proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
majoritário, pelo prazo de cinco anos

Que atentam contra
os princípios da
Administração Pública

 ǔ Obrigação de ressarcimento integral do dano, se 
houver

 ǔ Perda da função pública
 ǔ Suspensão dos direitos políticos durante três a 
cinco anos

 ǔ Pagamento de multa civil de até cem vezes o 
valor do dano

 ǔ Proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
majoritário, pelo prazo de três anos
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As sanções indicadas no quadro podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
de acordo com a gravidade do fato.

É dever do servidor público cumprir as ordens superiores, exceto quando forem ma-
nifestamente ilegais. O raciocínio empregado para a designação de fiscal de con-
trato é o mesmo aplicável para o caso de nomeações para comissões sindicantes, 
estando também incumbido de realizar este mister. Trata-se de obrigação adicio-
nal, indicada entre os compromissos dos agentes públicos, não havendo, portanto, 
possibilidade de ser recusado o encargo.

A recusa somente poderá ocorrer, segundo a doutrina, nas seguintes hipóteses:

 Ǒ Quando for impedido ou suspeito o agente (por ser parente, cônjuge, compa-
nheiro, ou por ser amigo íntimo ou inimigo, por ter recebido presentes, ter rela-
ção de débito ou crédito com o contratado ou qualquer outro tipo de interesse, 
direto ou indireto, plenamente justificado).

 Ǒ Por não deter conhecimento técnico específico.

 Ǒ Quando a lei ou o objeto do contrato o exigir.

A designação do fiscal de contrato pode estar prevista no próprio instrumento con-
tratual ou formalizada em termo próprio.

Durante a vigência do contrato, cabe ao fiscal e a seu substituto acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, zelando para que o contratado observe ou realize tudo o 
que foi pactuado, cabendo, ainda:

 Ǒ Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução 
do contrato.

 Ǒ Interditar: paralisar a execução do contrato quando constatar que esteja em 
desacordo com o pactuado.

 Ǒ Intervir: assumir a execução do contrato.

 Ǒ Informar: comunicar à Administração as irregularidades detectadas, de acordo 
com o grau de repercussão no contrato, bem como noticiar os casos de afas-
tamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o subs-
tituto possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções 
e/ou suspensão das atividades de fiscalização. 
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Para o início das atribuições de fiscalização, é imprescindível a certificação da 
existência de:

 Ǒ Prévia emissão da nota de empenho.

 Ǒ Assinatura do contrato e de outros instrumentos hábeis.

 Ǒ Publicação do extrato do contrato.

 Ǒ Publicação da portaria de nomeação como Fiscal.

Verificação das exigências contratuais e legais para início da execução do objeto, 
tais como: 

a) A correta prestação de garantia.

b) Relação do pessoal que executará o serviço e a respectiva comprovação da 
regularidade da documentação apresentada.

c) Relação de materiais, máquinas e equipamentos necessários à execução 
contratual.

O fiscal de contrato deverá acompanhar a sua execução, por meio da abertura de 
processo de acompanhamento que contenha todos os registros próprios aponta-
dos pelo gestor/fiscal do contrato e pela contratada. É recomendável, ainda, a emis-
são de relatórios gerenciais periódicos.

        Entendendo melhor os papéis dos fiscais técnico e administrativo

2 FISCAL ADMINISTRATIVO

2.1 Em relação aos contratos em geral

 Ǒ Ter total conhecimento do contrato e de suas cláusulas.

 Ǒ Conhecer a responsabilidade do contratado pelas obrigações tributárias, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato.

 Ǒ Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a 
possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais.
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 Ǒ Realizar a conferência do adequado cumprimento das exigências da 
prestação das respectivas garantias contratuais, informando à unidade 
de gestão de contratos o eventual descumprimento dos compromissos 
pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.

 Ǒ Consultar, quando da proximidade do encerramento da vigência contra-
tual, o interesse da contratada em continuar a prestar o serviço. 

 Ǒ Manter atualizado, no sistema eletrônico específico, os dados relativos 
ao contrato administrativo.

 Ǒ Fiscalizar mensalmente a prestação dos serviços, em que caberá:

a) consultar a situação da empresa no Sistema de Cadastramento Unifi-
cado de Fornecedores (Sicaf); e

b) exigir a Certidão Negativa de Débito (CND) ao INSS, a Certidão Nega-
tiva de Débito de Tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Re-
gularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no Sicaf.

 Ǒ Atuar na análise e organização das documentações pertinentes ao pro-
cesso de pagamento.

 Ǒ Efetuar as seguintes verificações no documento fiscal:

a) razão social e CNPJ do contratante;

b) valor da nota;

c) descrição do serviço;

d) indicação do valor da retenção/contribuição previdenciária sobre o valor 
da fatura, tributos e contribuições incidentes sobre a prestação do serviço;

e) indicação do valor da retenção do ISS, quando exigível, conforme le-
gislação do município do local da prestação do serviço; e

f) demais verificações constantes do Guia Prático, disponibilizado em 
meio eletrônico.
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Atuar, em conjunto com a unidade de gestão de contratos, em atividades buro-
cráticas administrativas, vigência contratual, repactuações, reajustes, prorroga-
ções, processos de penalidade, entre outros.

2.2 Boas práticas desejáveis nas atividades de acompanhamento 
e fiscalização de contratos

O fiscal administrativo de contrato deverá acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato, em especial quanto a:

 Ǒ Manter planilha atualizada do valor do contrato, com seus aditivos, se 
houver, e os valores empenhados e já pagos, em especial quanto aos con-
tratos executados por demanda, a exemplo de passagens aéreas, veícu-
los, eventos etc.

 Ǒ Identificar as cláusulas do contrato que necessitam e permitam acom-
panhamento.

 Ǒ Ocorrência de subcontratação, quando não permitida ou quando permi-
tida, atentando para seus limites e condições.

 Ǒ Efetivação dos procedimentos para envio do processo à liquidação, den-
tre eles a aceitação do serviço e a verificação da regularidade da contra-
tada por meio de consulta ao Sicaf.

 Ǒ Verificação posterior do respectivo pagamento.

 Ǒ Correta instrução processual quando de seu encaminhamento à unidade 
de gestão de contratos, depois de cumpridas as obrigações contratadas 
e recebimento definitivo do bem ou serviço.

 Ǒ Acompanhamento das obrigações trabalhistas e sociais quando da ex-
tinção ou rescisão do contrato.

Nos contratos de prestação de serviços, sem prejuízo das demais ações que as-
segurem o fiel cumprimento das responsabilidades assumidas pela contrata-
da, recomenda-se ao fiscal administrativo verificar a comprovação de quitação 
com o sistema da Previdência Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, de todos os empregados do prestador de serviço que atuem no âmbito 
de sua competência, de forma individualizada.

A falta da comprovação fiscal e dos cumprimentos das obrigações trabalhistas 
e sociais não implicará o impedimento do pagamento devido à contratada, de-
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vendo o fato ser comunicado, de pronto, à unidade de gestão de contratos para 
as providências que o caso vier a requerer.
Igualmente, em caso de pagamento parcelado, a cada parcela, devem ser veri-
ficadas se essas condições estabelecidas no contrato estão sendo cumpridas.

2.3 Em relação aos contratos com dedicação exclusiva de mão 
de obra

Quanto às obrigações trabalhistas, deverá verificar, mensalmente, a existência 
dos seguintes comprovantes:

 Ǒ Relação dos trabalhadores.

 Ǒ Resumo do fechamento – tomador de serviços/obra.

 Ǒ Resumo das informações à Previdência Social.

 Ǒ Cópia do comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Pre-
vidência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS.

 Ǒ Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos – Conectividade Social (GFIP).

 Ǒ Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) e INSS (GPS) com autenti-
cação mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou o compro-
vante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet, que de-
verá ser coincidente com os valores contidos na documentação indicada.

 Ǒ Recomenda-se, ainda, solicitar comprovante nominal de recolhimento 
mensal da contribuição previdenciária e do FGTS.

 Ǒ Situação de regularidade da contratada por meio de consulta ao Sicaf, 
quanto à Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS, à Certidão Negativa 
de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e ao Certificado de Re-
gularidade do FGTS.

 Ǒ Alimentação, em sistema de informação, dos dados dos funcionários 
contratado, tais como:

a) nome completo;

b) CPF;

c) função exercida;
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d) respectiva remuneração (salário e eventuais adicionais, gratificações e 
benefícios recebidos), que deverá estar de acordo com a legislação vigen-
te e com o constante da proposta de preços apresentada na licitação; e

e) programação de férias e demais informações porventura existentes;

 Ǒ Conferir as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) dos empregados, de forma a comparar com o que foi efetivamen-
te contratado e as disposições legais vigentes (legislação trabalhista e 
acordos, convenções e dissídios coletivos de trabalho). Recomenda-se 
atenção especial para a data de início do contrato de trabalho, a função 
exercida, a remuneração (importante que esteja corretamente discrimi-
nada em salário-base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais 
alterações dos contratos de trabalho.

 Ǒ Comprovação de realização de exames médicos admissionais, periódicos 
e demissionários, quando de sua ocorrência.

 Ǒ Adequado pagamento de salários no prazo legal estabelecido.

 Ǒ Correto fornecimento de vales-transporte e alimentação/refeição, 
quando cabível.

 Ǒ  Efetiva quitação do 13º salário, que deverá ocorrer até o fim do mês de 
dezembro de cada ano, em observância à legislação vigente.

 Ǒ Concessão de férias e pagamento do adicional de 1/3 legal devido.

 Ǒ Realização de treinamentos e/ou reciclagem, quando cabível.

 Ǒ Cumprimento de eventuais direitos trabalhistas contidos nos acordos, 
convenções ou dissídios coletivos de trabalho.

 Ǒ  Acompanhar as notas fiscais/faturas, os comprovantes do cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas, com a respectiva nota técnica re-
sumida, e preenchimento dos formulários/planilhas de acompanhamen-
to da execução contratual, devidamente assinados.
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3 FISCAL TÉCNICO 

3.1 Em relação aos contratos em geral

 Ǒ Conhecer as obrigações do contratado em reparar, corrigir, remover, re-
construir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resul-
tantes da execução ou de materiais empregados.

 Ǒ Conhecer a responsabilidade do contratado pelos danos causados di-
retamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa respon-
sabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

 Ǒ Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as corre-
ções devidas.

 Ǒ Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, in-
formando à unidade de gestão de contrato aquelas que dependam de pro-
vidências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados.

 Ǒ Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de 
materiais de reposição, destinados à execução do objeto contratado, 
principalmente quanto à sua quantidade e qualidade.

 Ǒ Formalizar, sempre, os entendimentos com a contratada ou seu prepos-
to, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obriga-
ções bilaterais.

 Ǒ Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, 
sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os 
serviços.

 Ǒ Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos 
inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho 
das suas atividades.

 Ǒ Acompanhar a execução do objeto contratado, verificando a conformida-
de da prestação dos serviços e a alocação dos recursos materiais e huma-
nos empregados na execução dos contratos, quando for o caso.

 Ǒ Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substitui-
ção às expensas da contratada, no todo ou em parte, quando forem ve-
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rificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do con-
trato ou de materiais empregados.

 Ǒ Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o contrato.

 Ǒ Paralisar a execução do contrato diante de graves descumprimentos pela 
contratada ou riscos para a Administração, informando ao gestor para a 
adoção das medidas pertinentes.

 Ǒ Solicitar à contratada uma planilha contendo todos os materiais, equipa-
mentos e acessórios que serão utilizados na execução contratual, conten-
do ainda seus quantitativos e marcas, bem como previsão de seu tempo de 
duração e reposição, para que seja acompanhado pelo fiscal do contrato.

 Ǒ Atestar, mensalmente, como condição para o pagamento da fatura, o fiel 
cumprimento das obrigações contratuais assumidas, no que pertine ao 
material empregado, procedimentos e qualidade na execução contratu-
al, verificando quanto ao aspecto trabalhista.

 Ǒ Manter contato com a contratada de modo a promover todo tipo de in-
terlocução operacional, posicionando o fiscal administrativo a respeito.

 Ǒ Informar à fiscalização administrativa sobre a necessidade de eventuais 
glosas a serem executadas, detalhando o item contratual e demais infor-
mações necessárias a subsidiar o cálculo e demais providências, comuni-
cando a contratada sobre o valor resultante. 

 Ǒ Atestar, no verso da primeira via, as notas fiscais e as faturas correspon-
dentes à prestação dos serviços e/ou entrega de material/equipamen-
tos, no prazo de até cinco dias do recebimento do documento fiscal, na 
inexistência de outro prazo no instrumento contratual.

 Ǒ Manter comunicação com a unidade de gestão de contrato e com a fisca-
lização administrativa para o bom andamento da contratação.

 Ǒ Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonân-
cia com a execução prevista no contrato.

 Ǒ Emitir certidões ou atestados de avaliação dos serviços prestados ou for-
necimentos efetuados.
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 Ǒ Comunicar à unidade de gestão de contrato sobre o descumprimento de 
quaisquer obrigações passíveis de rescisão contratual ou aplicação de 
penalidades.

 Ǒ Comunicar à contratada eventuais irregularidades na execução do objeto 
contratado, mediante correspondência com comprovante de recebimen-
to, cuja cópia deverá ser juntada ao processo de contratação da empresa 
e ao registro da unidade de gestão de contratos.

 Ǒ Indicar a necessidade de nova licitação ou a possibilidade de prorroga-
ção contratual para a continuidade dos serviços, submetendo o assunto 
à autoridade competente da unidade requisitante, com a antecedência 
mínima 150 dias, necessária à realização da nova contratação. 

3.2 Boas práticas desejáveis nas atividades de acompanhamento 
e fiscalização de contratos

Recomenda-se ao fiscal técnico de contrato acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato, em especial quanto a:

 Ǒ Qualificação dos empregados da contratada, em conformidade com o 
contido no edital, proposta ofertada e contrato assinado.

 Ǒ Qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados, que deve-
rão ser verificados no momento de sua entrega e utilização nos serviços, de 
forma a se assegurar o cumprimento da qualidade nos serviços prestados.

 Ǒ Quantidades dos materiais empregados e dos serviços executados, para 
evitar acréscimos e supressões desnecessários e que venham a repre-
sentar descumprimento das obrigações contratuais.

 Ǒ Comunicar à unidade de gestão de contratos as eventuais ocorrências que 
poderão ensejar a aplicação de penalidades contratuais ou a instauração 
de procedimento de sindicância, quando constatadas irregularidades. Essa 
medida deve ser adotada somente depois de esgotadas as medidas admi-
nistrativas cabíveis para solucionar os eventuais problemas detectados.

 Ǒ Manter entendimentos com os responsáveis pelas áreas, quando o obje-
to do contrato for a manutenção preventiva e corretiva em equipamen-
tos, com vistas ao controle de:

a) peças substituídas, com identificação do equipamento, para fins de 
garantia;
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b) periodicidade da manutenção;

c) inclusões e exclusões de equipamentos, atentando para o limite do § 1º,  
art. 65 da Lei nº 8.666/1993; e

d) responsabilização da contratada pelos eventuais danos causados à 
PGR ou a terceiros.

 Ǒ Acompanhar o descarte adequados dos produtos ao fim de sua vida 
útil, em observância à Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 
12.305/2010.

3.3 Em relação aos contratos com dedicação exclusiva de mão 
de obra

 Ǒ Evitar ordens diretas dirigidas aos terceirizados. As solicitações de servi-
ços devem ser direcionadas ao preposto da empresa. Da mesma forma, 
eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados ter-
ceirizados devem ser remetidas ao preposto.

 Ǒ Evitar alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de 
folgas ou a compensação de jornada, uma vez que essa conduta é exclu-
siva do empregador.

 Ǒ Verificada 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).

 Ǒ Solicitar à contratada comprovação da entrega, aos seus empregados, de 
uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs), que deverá ser 
acompanhada de uma descrição dos seus itens e periodicidade de sua 
reposição, devendo, ainda, estar em acordo com o que foi estabelecido 
no projeto básico ou termo de referência e na legislação vigente.

 Ǒ Conferir o quantitativo de pessoal contratado, sua respectiva lotação e 
atribuições, que devem estar de acordo com o contrato celebrado, verifi-
cando, ainda, o efetivo cumprimento da jornada de trabalho, que poderá 
ser comprovado por meio da apresentação de cópias das folhas de ponto 
da contratada. Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menos, deve ser 
feita glosa da fatura.

 Ǒ Atuar como preposto da Administração em audiências trabalhistas.
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3.4 Observações de campo para os contratos de prestação de 
serviços de limpeza e de vigilância

3.4.1 Serviços de Limpeza

 Ǒ Orientar quanto à utilização dos materiais de limpeza e à desti-
nação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, 
asseio e conservação.

 Ǒ Verificar se a limpeza está sendo realizada a contento e nos locais 
determinados, utilizando-se, para isso, se necessário, depoimentos 
dos servidores do setor onde foi realizado o serviço.

 Ǒ Orientar quanto à racionalização do consumo de energia elétrica e 
de água.

 Ǒ Observar a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Co-
nama) nº 20/1994, quanto aos equipamentos de limpeza que ge-
rem ruído no seu funcionamento.

 Ǒ Orientar quanto ao uso de produtos de limpeza e conservação que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

 Ǒ Observar orientações do Anexo V – Metodologia de Referência dos 
Serviços de Limpeza e Conservação – da Instrução Normativa SLTI/
MPOG nº 02/2008, e suas alterações. 

3.4.2 Serviços de vigilância

 Ǒ Solicitar a comprovação da formação técnica específica dos vigilan-
tes, mediante apresentação do Certificado do Curso de Formação 
de Vigilantes e Carteira Nacional, expedido por instituição devida-
mente habilitada e reconhecida. 

 Ǒ Cobrar a comprovação do curso de reciclagem, estabelecida legal-
mente. 

 Ǒ Assegurar-se de que todo vigilante que cometer falha disciplinar 
não será mantido no posto ou em quaisquer outras instalações da 
contratante. 
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 Ǒ Cobrar da contratada a apresentação da relação de armas e cópias 
xerográficas autenticadas dos respectivos “Registro de Armas” e 
“Porte de Armas”, que serão utilizados no cumprimento do contrato. 

 Ǒ Cobrar da contratada um supervisor técnico para realizar, semanal-
mente, em conjunto com a contratante, o acompanhamento técni-
co das atividades, visando à qualidade da prestação dos serviços. 

 Ǒ Efetuar, periodicamente, a programação dos serviços a serem exe-
cutados pela contratada.

 Ǒ Observar orientações do Anexo VI – Metodologia de Referência 
dos Serviços de Vigilância – da Instrução Normativa SLTI/MPOG 
nº 02/2008 e suas alterações.



PARTE VII

RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA DO 

ESTADO PELOS ENCARGOS 
TRABALHISTAS DECORRENTES 

DA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS
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1 DEFINIÇÃO 

A fim de tentar reduzir as suas dimensões, a Administração Pública celebra acordos 
de vários tipos, buscando a colaboração do setor privado. Dentre eles, está a tercei-
rização de serviços.

Na terceirização de serviços, há a figura do tomador de serviços (empresa que con-
trata serviços especializados), do prestador de serviços e do empregado terceirizado.

Juridicamente, o trabalhador tem vínculo empregatício com o prestador de serviços, 
pois tem seu contrato firmado diretamente com este. No entanto, está subordina-
do tecnicamente ao tomador de serviços, uma vez que presta serviços, geralmente, 
no local onde funciona a empresa deste último.

Por não estar explicitamente regulada, a terceirização suscita controvérsias na 
doutrina e jurisprudência no tocante à responsabilização pelos encargos trabalhis-
tas devidos ao empregado terceirizado. Quem seria o responsável? O prestador ou 
o tomador de serviços? Seriam responsáveis solidários ou haveria uma responsabi-
lidade subsidiária por parte do tomador de serviços?

Muito embora o Tribunal Superior do Trabalho tenha sumulado sobre o assunto, atri-
buindo a responsabilidade subsidiária ao tomador de serviços, o Supremo Tribunal 
Federal “obrigou” o TST a adequar a Súmula 331, conferindo esta a seguinte redação.

331. Contrato de prestação de serviços. Legalidade.  
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, 
salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 3-1-1974) 
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa inter-
posta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administra-
ção Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988) 
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a con-
tratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20-6-
1983) e de conservação e limpeza, bem como a de servi-
ços especializados ligados à atividade-meio do tomador, 
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador 
dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado 
da relação processual e conste também do título executivo judicial. 
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indire-
ta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item 
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IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das 
obrigações da Lei n. 8.666, de 21-6-1993, especialmente na fis-
calização do cumprimento das obrigações contratuais e legais 
da prestadora de serviço como empregadora. A aludida respon-
sabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações 
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços 
abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes 
ao período da prestação laboral.



PARTE VIII

RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA COM RELAÇÃO

AOS ENCARGOS 
PREVIDENCIÁRIOS
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1 DEFINIÇÃO 

A contratante dos serviços antecipa o recolhimento da contribuição devida pela 
empresa contratada, nas hipóteses previstas na legislação. Esse valor equivale a 
11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.

O valor retido deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de 
serviços, sendo compensado quando do recolhimento das contribuições destinadas 
à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.

O contratado deverá elaborar folha de pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, Informações à Previdência Social e Guia da Pre-
vidência Social, distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da 
empresa contratante do serviço. A empresa contratante deverá exigir cópias dessa 
documentação quando da quitação da nota fiscal ou fatura.

Em se verificando omissão de sua parte no cumprimento dessa obrigação é que po-
derão ser também responsabilizadas determinadas pessoas, físicas ou jurídicas, de 
alguma forma relacionadas ao fato gerador do tributo, os chamados responsáveis 
solidários.

Nesse caso, o débito poderá ser cobrado de qualquer desses sujeitos, o devedor 
originário ou o responsável solidário, não podendo este se furtar à cobrança sob 
a alegação de que deve ser acionado primeiro aquele. Não há benefício de ordem.



PARTE IX

CONTA VINCULADA
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1 DEFINIÇÃO 

A Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, e suas alterações, traz uma série 
de regramentos, no intuito de implementar aperfeiçoamentos nos procedimentos 
de contratação e correspondente fiscalização de serviços pelas entidades da Admi-
nistração Pública na esfera federal.

Dentre as várias regras ali dispostas, chama-se atenção para a figura da conta vin-
culada que se afigura em medida bastante eficaz quanto à prevenção de inobser-
vância dos pagamentos das verbas trabalhistas, assim como dos recolhimentos 
previdenciários e de FGTS.

Dessarte seguem transcritos trechos da IN/SLTI/MPOG nº 02/2008, em comento, 
que tratam da denominada conta vinculada:

Art. 19-A O edital deverá conter ainda as seguintes regras para a 
garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas con-
tratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de 
mão de obra:     
I – previsão de provisionamento de valores para o pagamento 
das férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos 
trabalhadores da contratada, que serão depositados pela Admi-
nistração em conta vinculada específica, conforme o disposto no 
Anexo VII desta Instrução Normativa;   
a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salá-
rios, quando devidos;    
b) parcialmente, pelo valor correspondente as férias e ao 1/3 de 
férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados 
ao contrato;     
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários pro-
porcionais, férias proporcionais e à indenização compensatória 
porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de empre-
gado vinculado ao contrato;  
d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas 
rescisórias; e     
[...]  
III – previsão de que o pagamento dos salários dos empregados 
pela empresa contratada deverá ser feito por depósito bancário, 
na conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou 
região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços; 
IV – a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do 
contrato, autorizar a Administração contratante a reter, a qual-
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quer tempo, a garantia na forma prevista na alínea “k” do inciso 
XIX do art. 19 desta Instrução Normativa;  
V – a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do 
contrato, autorizar a Administração contratante a fazer o des-
conto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais 
verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como 
das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não 
forem adimplidos;  
VI – disposição prevendo que a contratada deverá viabilizar, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 
serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Eco-
nômica Federal para todos os empregados;  
VII – disposição prevendo que a contratada deverá viabilizar, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 
serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de 
senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do 
Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previ-
denciárias foram recolhidas;  
VIII – disposição prevendo que a contratada deverá oferecer to-
dos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de 
extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização. 
§ 1º Os valores provisionados na forma do inciso I somente serão 
liberados para o pagamento das verbas de que trata e nas se-
guintes condições:  
I – parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (déci-
mo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, 
quando devido;  
II – parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um ter-
ço de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias 
pelos empregados vinculados ao contrato;  
III – parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo 
terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indeniza-
ção compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da 
dispensa de empregado vinculado ao contrato; e  
IV – ao final da vigência do contrato, para o pagamento das ver-
bas rescisórias.  
§ 2º Os casos de comprovada inviabilidade de utilização da conta 
vinculada deverão ser justificados pela autoridade competente. 
§ 3º Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no 
inciso III do caput deste artigo, a contratada deverá apresentar 
justificativa, a fim de que a Administração possa verificar a reali-
zação do pagamento.  
§ 4º O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado 
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com a execução completa do contrato, após a comprovação, por 
parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas 
e previdenciários relativos ao serviço contratado.  
§ 5º Quando não for possível a realização dos pagamentos a que 
se refere o inciso V do caput deste artigo pela própria administra-
ção, esses valores retidos cautelarmente serão depositados jun-
to à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados ex-
clusivamente no pagamento de salários e das demais verbas 
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS.  
[...]  
 
ANEXO VII  
CONTA VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABA-
LHISTAS     
1. As provisões realizadas pela Administração contratante para o 
pagamento dos encargos trabalhistas de que tratam este Anexo, 
em relação à mão-de-obra das empresas contratadas para pres-
tar serviços de forma contínua, por meio de dedicação exclusiva 
de mão-de-obra, serão destacadas do valor mensal do contrato e 
depositadas em conta vinculada em instituição bancária, bloque-
ada para movimentação e aberta em nome da empresa.  
1.1 A movimentação da conta vinculada dependerá de autoriza-
ção do órgão ou entidade contratante e será feita exclusivamen-
te para o pagamento dessas obrigações.  
1.2 O montante do depósito vinculado será igual ao somatório 
das seguintes provisões:  
I – 13º (décimo terceiro) salário;  
II – férias e um terço constitucional de férias;  
III – multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões 
sem justa causa; e  
IV – encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.  
1.3 O órgão ou entidade contratante deverá firmar acordo de co-
operação com instituição bancária, o qual determinará os termos 
para a abertura da conta corrente vinculada.  
2. A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o ór-
gão ou entidade contratante e a empresa vencedora do certame 
será precedida dos seguintes atos:  
2.1 solicitação do órgão ou entidade contratante, mediante ofi-
cio, de abertura de conta corrente vinculada bloqueada para mo-
vimentação, no nome da empresa, conforme disposto no item 1; 
2.2 assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regula-
rização da conta corrente vinculada, de termo específico da insti-
tuição financeira que permita ao órgão ou entidade contratante 
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ter acesso aos saldos e extratos, e que vincule a movimentação 
dos valores depositados à sua autorização.  
3. O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da 
poupança ou outro definido no acordo de cooperação, observada 
a maior rentabilidade.4. Os valores referentes às provisões de 
encargos trabalhistas mencionados no item 1.2, depositados em 
conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser pago 
diretamente à empresa.  
5. Os editais deverão conter expressamente as regras previstas 
neste Anexo e um documento de autorização para a criação da 
conta vinculada, que deverá ser assinado pela contratada, nos 
termos do art. 19-A desta Instrução Normativa.  
6. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão 
ou entidade contratante para utilizar os valores da conta vincula-
da para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas aos 
empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vi-
gência do contrato.  
6.1 Para a liberação dos recursos da conta vinculada para o paga-
mento de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, 
decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contra-
to, a empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratan-
te os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações 
trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.  
[...]  
7. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratan-
te, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimen-
tação, o comprovante das transferências bancárias realizadas 
para a quitação das obrigações trabalhistas.  
8. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à em-
presa, no momento do encerramento do contrato, na presença 
do sindicato da categoria correspondente aos serviços contrata-
dos, após a comprovação da quitação de todos os encargos tra-
balhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.  
9. Os valores provisionados para atendimento do item 1.2 serão 
discriminados conforme tabela abaixo:  
[…]

Portanto, de acordo com os trechos da Instrução Normativa nº 02, de 2008, 
colacionados acima, depreende-se que a figura da conta vinculada se tra-
ta de um instrumento valiosíssimo à disposição da Administração Públi-
ca Federal no que concerne aos contratos que envolvam terceirização. 
Tem-se ciência de que o bloqueio de valores do montante devido à contratada, para 
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fazer frente às verbas trabalhistas, previdenciárias e de FGTS, não consiste pana-
ceia, apto a dispensar a Administração Pública de adotar outros mecanismos de 
adequação e aperfeiçoamento da fiscalização quanto à observância dos ditames 
legais e contratuais de regência, e, tampouco, liberar os entes públicos de continu-
arem em busca do constante aperfeiçoamento de seus procedimentos.  

Entretanto, não se há de negar que a retenção de verbas de natureza trabalhista e 
seu correspondente repasse direto ao empregado, bem como o recolhimento à Pre-
vidência Social e a efetuação do depósito de FGTS por parte da contratante pública, 
após o destaque dos referidos valores do montante a ser repassado à parte contra-
tada, tratam-se de medida bastante eficaz no sentido de reduzir enormemente as 
contendas mais comuns acerca da terceirização no serviço público.

A implementação e operacionalização da conta vinculada no âmbito do Ministério 
Público da União deverá ser objeto de manual específico.
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