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3. Principais atividades do FISCAL DE CONTRATOS

Destaques:

1. A figura do fiscal do FISCAL DE CONTRATOS

2. A legislação



A pergunta que não quer calar

Sou obrigado(a) a aceitar a designação para
ser FISCAL DE CONTRATO ?



Lei Complementar 13, de 03/01/94 
(Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí)

Art. 137 - São deveres do servidor público:

IV - cumprir, com presteza, as ordens superiores, exceto 
quando manifestamente ilegais;



• Não possua conhecimento técnico-especializado para fiscalizar 
o  objeto contratual; 

• O servidor pode declarar por escrito à autoridade máxima do 
órgão a impossibilidade de desempenhar a atividade.



Fiscal de Contratos pra que ?

CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS



A fiscalização do contrato administrativo é o
mecanismo conferido à Administração Pública para
assegurar que o objeto contratado será entregue na
quantidade, qualidade e tempo devidos.



Gestor de Contratos
Fiscal  de Contratos

Acompanha, gerencia
e controla o processo
de gestão contratual
desde a formalização
até o encerramento
do contrato.

Atua pontualmente:
• acompanha, inspeciona,

examina, e verifica a
conformidade da
execução contratual;

• Subsidia a atuação do
gestor e

• Não tem poder
decisório



Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Empresa contratada





LEI  8.666/93

Determina que os
contratos públicos
devem ser
acompanhados por
fiscais especialmente
designados para esse
fim;

DECRETO ESTADUAL 
14.483/11

Dispõe sobre o
acompanhamento
e a fiscalização da
execução dos
contratos;

DECRETO ESTADUAL 
15.093/13

Estabelece os
procedimentos para
o acompanhamento
dos contratos
firmados por órgãos
e entidades
Estaduais.



LEI  14.133/21
Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º
desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de
terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa
atribuição.

§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento
jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e
subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução
contratual.



Decreto Estadual 15.093/13

* Competência do fiscal de contratos/comissão

* Documentos da contratada

* Execução do contrato

* Serviços contínuos

* Repactuação, reajuste ou revisão

* Deliberações do superior hierárquico



O Fiscal de Contratos 

• Servidor público ou comissionado;
• Possuir boa reputação ética e profissional;
• Possuir conhecimento sobre o objeto contratado.



O Fiscal de Contratos 

 Servidor que está respondendo a processo administrativo 
disciplinar ou sindicância;

 Servidor que possui em seus registros funcionais, punições em
decorrência de prática de atos lesivos ao patrimônio público,
em qualquer esfera de governo;

 Servidor membro de comissão de licitação ou da equipe de 
apoio.



Consequências da atuação do Fiscal de Contrato:

 Os registros do fiscal vão nortear a liquidação da despesa pública, e 
consequentemente, a autorização de pagamento;

 A atuação deficiente pode causar dano ao erário, dano pelo qual 
o fiscal do contrato pode ser responsabilizado diretamente. 



A responsabilidade do Fiscal de Contratos 

Art 4º, § 4º - Decreto Estadual nº 15.093/2013
O fiscal do contrato que atestar o recebimento
de bens ou serviços em desacordo com o
especificado no contrato responderá
solidariamente perante aos órgãos competentes
pelo dano ao erário, independentemente das
demais penalidades aplicáveis.



PRINCIPAIS ATIVIDADES DO FISCAL 
DE CONTRATOS



O que vou fiscalizar ? 

 Contratos de fornecimento de bens
 Contratos de prestação de serviços

Principais espécies de contratos:



Sistema Integrado de Controle Interno
O SINCIN é a ferramenta desenvolvida e administrada pela CGE-PI para
orientar e guiar os membros dos NCIs no desenvolvimento de suas
atividades elencadas no decreto nº 17.526/17, que reestrutura o
sistema de controle interno do Poder Executivo Estadual.

Através de perguntas chaves, que seguem uma sequência lógica,
baseada na legislação vigente, documentos, responsabilidades, etapas
que devem ser observadas quando do pagamento dos contratados pela
Administração Pública.







ROTEIROS

FISCALIZAÇÃO

Fiscalização na execução 
de serviços

Fiscalização no 
fornecimento de bens

Fiscalização de obras e 
serviços de engenharia

Fiscalização aditivo 
contratual



 Conhecer a ordem de fornecimento dos bens adquiridos;

 Conhecer local e prazo de entrega dos bens adquiridos;

 Acompanhar a entrega dos bens e conferir quantidade e qualidade de acordo com o termo

contratual;

 Assinar a nota de entrega e/ou nota fiscal, após a conferência;

 Solicitar a substituição de qualquer item em desacordo com o que foi contratado;

 Observar se o local de armazenamento é adequado para o bem.

ROTEIROS

FISCALIZAÇÃO Fiscalização no 
fornecimento de bens



Dúvidas Frequentes
 A entrega dos bens foi acompanhada pelo Fiscal e/ou com auxilio de um terceiro?

 Foi apresentada evidência documental da entrega dos bens ?

 Foi realizada conferência quantitativa e qualitativa dos bens adquiridos, em conformidade com as
especificações constantes nos termos contratuais?

 Foi registrado pelo setor de almoxarifado os bens adquiridos?

 Estão adequadas as condições de guarda dos bens adquiridos ?

 O documento fiscal está em nome da empresa contratada ?



• Conhecer a ordem de serviço;

• Conhecer local e prazo onde os serviços serão executados;

• Estabelecer uma rotina de acompanhamento da prestação dos serviços, especialmente em

relação a qualidade do serviço prestado;

• Registrar as ocorrências, tais como: faltas, atrasos, má execução, ou seja, qualquer fato que

comprometa a qualidade do serviço prestado.

ROTEIROS

FISCALIZAÇÃO Fiscalização na execução 
de serviços



Dúvidas Frequentes
 A execução dos serviços foi acompanhada pelo Fiscal e/ou com auxilio de um terceiro?

 Os serviços foram executados no local determinado da celebração contratual/ordem de serviço?

 Foi apresentada evidência documental dos serviços prestados pela contratada?

 Há divergência entre os quantitativos de postos, categorias e funções disponibilizados pela
empresa e o que foi contratado?

 Folha de frequência, comprovações do pagamento da folha, dos encargos e dos benefícios dos
terceirizados ?



Dúvidas Frequentes

O aviso sobre a proximidade do fim do prazo contratual :

 Contratos terceirização de mão de obra e de locação de veículos → 90 dias

 Demais contratos de serviços ou de obras → 60 dias



Dúvidas Frequentes
Apresentação das Certidões



Se o contratado não apresentar as certidões?
Decreto Estadual 15.093/13

Art. 5º Os documentos a serem exigidos da contratada pelo servidor o comissão designada para a
fiscalização, durante a vigência do contrato, são os seguintes:
I - certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União;
II - certidão negativa de débitos junto às fazendas estadual
III - certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias;
IV - certidão de regularidade junto ao FGTS
V - certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)

Art. 6º Para fins de pagamento mensal, é obrigatória a apresentação dos documentos indicados
nos incisos I a V do art. 5º deste Decreto.



Se o contratado não apresentar as certidões?
Decreto Estadual 15.093/13

§ 1º Constatado que a contratada encontra-se em situação de irregularidade fiscal junto às fazendas
federal, estadual, distrital ou municipal, ao FGTS, ao INSS ou à Justiça Trabalhista, isolada ou
conjuntamente, o processo administrativo de liquidação e pagamento deverá ser submetido ao
Secretário ou dirigente máximo do órgão ou entidade.

§ 2º Os dirigentes indicados no § 1º deste artigo, motivadamente, podem autorizar o pagamento
excepcional da despesa a fim de não configurar o enriquecimento sem causa da Administração,
desde que a situação de irregularidade fiscal não perdure por mais de 2 (dois) meses, sob pena de
rescisão unilateral do contrato, e concomitantemente seja comunicada ao agente arrecadador
correspondente.



Resumindo

O Fiscal de Contratos desempenha uma papel VITAL na Administração Pública.

Os recursos são escassos e as demandas são infinitas, é MUITO IMPORTANTE que o gasto público

seja realizado de forma eficiente, econômica e com efetividade, por isso, o Estado designa

servidores para acompanhar os mais diversos tipos de gasto público, desde a compra de alimentos

até a contratação de obras de grande vulto.

O certo é SEMPRE existir um Fiscal de Contrato zelando pela boa e regular aplicação dos recursos

públicos.



Obrigada!
Giovanna Garcia

E mail: giovanna@cge.pi.gov.br

Contato (whatsapp): (85)99619.4114


