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1.  INTRODUÇÃO 

 

A gestão e a fiscalização dos contratos administrativos são instrumentos 

imprescindíveis à Administração na defesa do interesse público, além de exigência legal, 

conforme estabelece a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de Licitações e Contratos 

Administrativos. 

A  Administração,  nos  termos  do  art. 58,  III,  combinado    com  o  art.  67  da  Lei  nº 

8.666/1993, tem o poder-dever de nomear um Agente da Administração Pública para fiscalizar 

e acompanhar toda a execução contratual, registrando todos os acontecimentos, falhas e 

ocorrências que poderão existir. 

A Instrução Normativa nº 5/2017, do antigo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPDG), atual Ministério da Economia (ME), conceitua as atividades 

de gestão e fiscalização, conforme o trecho abaixo destacado:  

 

“As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de 

ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela 

Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual 

e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, 

prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, 

dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a 

solução de problemas relativos ao objeto”. 

 

O papel desempenhado pelos Gestores e Fiscais é fundamental para a boa execução 

contratual, resultando na correta aplicação dos recursos públicos e na personificação dos 

interesses da coletividade em ver o objeto contratual executado nos seus estritos termos e 



 

 

materializado em benefícios à sociedade, evitando o desperdício e salvaguardando o bem 

comum. 

Este manual tem por finalidade orientar os Gestores e os Fiscais dos contratos 

administrativos no desenvolvimento de suas atribuições, a fim de assegurar a qualidade da 

execução do objeto contratado, especialmente no tocante ao cumprimento das regras do 

ajuste e da legislação vigente. 

 

 

2.  DEFINIÇÕES 

 

Autoridade Competente: É aquela que possui poder de decisão indicada na lei ou outro ato 

normativo como responsável pelas licitações, contratos administrativos, bem como ordenação 

de despesas. 

Agente Fiscal: é aquele que tem a responsabilidade de auxiliar o Ordenador de Despesas ou seu 

Substituto no controle, fiscalização e acompanhamento rotineiro das contas de gestão e 

responsabilidade das Unidades Gestoras (UG). 

Agente Financeiro: Agente Financeiro ou o Agente Financeiro Substituto é o responsável pela 

contabilidade da UG. Assim, perante o Ordenador de Despesas, ele será sempre o responsável 

pela exatidão e tempestividade dos registros contábeis, no SIAFI, inerentes às gestões 

orçamentária, financeira e patrimonial. 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): Registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), prévio à execução de qualquer serviço de Engenharia ou Agronomia, objeto 

do contrato. Define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução destes 

serviços. 

Área Requisitante: É a unidade administrativa solicitante, usuária ou responsável pelos 

serviços/produtos objeto da contratação celebrada. É também quem tem a responsabilidade 

pela indicação do servidor que atuará como Fiscal do Contrato. 

 



 

 

 “As Built”: Relação dos projetos elaborados pelo executor da obra, durante a obra, que retrate 

a forma exata como foi construído o objeto contratado. 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI): É o percentual relativo às despesas indiretas que incidirá 

sobre as composições dos custos diretos. É um percentual no custo da obra que pode ser 

inserido na composição dos custos unitários ou no final do orçamento sobre o custo total. Seu 

valor é avaliado para cada caso específico, pois depende do local, tipo de obra e impostos 

gerais. Inclui, ainda, o lucro esperado pelo construtor. 

Compensação Financeira: A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos 

de pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma 

forma para o atraso. A compensação financeira é devida desde a data limite fixada no contrato 

para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

Conta Depósito Vinculada: Conta aberta pela Administração em nome da empresa contratada, 

destinada exclusivamente ao pagamento de férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas 

rescisórias aos trabalhadores da contratada, não se constituindo em um fundo de reserva, 

utilizada na contratação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva. 

Contratada: É a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Marinha do Brasil (MB). 

Contratante: É o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. Para efeito deste 

documento, a contratante será sempre a MB. 

Contratos Administrativos: São os ajustes celebrados entre a Administração Pública e o 

particular, regidos predominantemente pelo Direito Público, para execução de atividades de 

interesse público. 

Cronograma Físico-Financeiro: É o documento em que estão previstas as etapas de execução 

do contrato. 

Data Base: É a data em que o orçamento foi elaborado, constante no documento convocatório, 

ou nos atos de formalização de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Empenho: O empenho de despesa é ato emanado de autoridade competente que cria para o 

Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Materializa-se  



 

 

pela emissão de um documento denominado Nota de Empenho, que indicará o nome do 

credor, a especialização e a importância de despesa, bem como a dedução desta do saldo da 

dotação própria. 

Etapas: Cada uma das partes em que se divide o desenvolvimento do contrato, em relação aos 

marcos do(s) cronograma(s) contratual(ais). 

Encargos Sociais e Trabalhistas: Custos de mão de obra decorrentes da legislação trabalhista e 

previdenciária, estimados em função de ocorrências verificadas na empresa e das 

peculiaridades da contratação, calculados mediante incidência percentual sobre a 

remuneração. 

Execução Direta: Execução de obra ou serviço feita pelos órgãos e entidades da Administração, 

pelos próprios meios; 

Execução Indireta: O órgão ou entidade contrata com terceiros para a execução da obra ou 

serviço, sob qualquer dos seguintes regimes: 

- Empreitada por Preço Global: Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 

preço certo e total; 

- Empreitada por Preço Unitário: Quando se contrata a execução da obra ou do serviço 

por preço certo de unidades determinadas; 

- Tarefa: Quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com 

ou sem fornecimento de materiais; 

- Empreitada Integral: Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, 

compreendendo todas as etapas da obra, serviços e instalações necessárias, sob inteira 

responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em 

operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de 

segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que 

fosse contratado. 

Gestão Contratual: É a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, 

administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução 

processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para 



 

 

formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, 

reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros. 

Glosa: Eventual cancelamento, parcial ou total, de valores ou parcelas indevidas. 

Instrumento de Medição de Resultado: Mecanismo que define, em bases compreensíveis, 

tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da 

prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento. 

Liquidação da Despesa Pública: Consiste na verificação (medição, classificação ou conferência) 

do direito adquirido pelo credor ou entidade beneficiária, tendo por base os documentos 

comprobatórios do respectivo crédito ou da habilitação ao benefício. 

Medição: Verificação das quantidades de serviços executados em cada etapa do contrato. 

Fiscalização Técnica: É o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos 

moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da 

prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de 

desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado. 

Fiscalização Administrativa: É o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução 

dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às 

obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências 

tempestivas nos casos de inadimplemento. 

Fiscalização Setorial: É o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou 

administrativos quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores 

distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade.  

Fiscalização pelo Público Usuário: É o acompanhamento da execução contratual por pesquisa 

de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, 

os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou 

outro fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto. 

Fiscal Requisitante do Contrato: É o representante da Área Requisitante da Solução, indicado 

pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da 

Solução de Tecnologia da Informação. 



 

 

Ordenador de Despesas (OD): É toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão 

de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou 

pelos quais esta responda.  

Pagamento pelo Fato Gerador: Situação de fato ou de conjunto de fatos, prevista na lei ou no 

contrato, necessária e suficiente à sua materialização, que gera obrigação de pagamento do 

contratante à contratada. 

Prazo de Execução: Período previsto no contrato para que a contratada execute as obrigações 

contratualmente assumidas. 

Prazo de Vigência: Período em que os contratos firmados produzem direitos e obrigações para 

as partes contratantes. 

Preposto: Representante da empresa contratada, formalmente indicado, aceito pela 

Administração e mantido no local da obra ou serviço para representá-la ao longo da vigência 

contratual. 

Processo de Acompanhamento e Fiscalização: Processo administrativo no qual são arquivados 

todos os registros ocorridos ao longo da execução contratual, tais como ofícios, memorandos, 

incluindo todas as comunicações realizadas com a contratada. 

Processo de Contratação: Processo onde se encontra toda documentação relativa a uma 

licitação e contratação, incluindo Termo de Referência, Projeto Básico, Anexos, Acordo de Nível 

de Serviço, Termos Aditivos, Apostilamentos, Análises Técnicas, etc. 

Projeto Básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 

licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 

a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e 

que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

Projeto Executivo: Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 

obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). 



 

 

Reajuste de Preços: É a atualização dos valores cobrados em contratos com prazo de duração 

igual ou superior a um ano, conforme cláusula específica previamente estabelecida no 

contrato. Deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices 

específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento 

a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. 

Reequilíbrio Econômico-Financeiro: Restabelece a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração do serviço, objetivando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, 

em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando risco econômico 

extraordinário e extracontratual. 

Registro de Ocorrência: Documento (livro, caderno ou folhas) no qual serão anotadas todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato de obra ou serviço. 

Repactuação: Forma de manutenção de equilíbrio econômico-financeiro do contrato que deve 

ser utilizada para serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, por meio da 

análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no ato convocatório com 

data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com 

data vinculada ao Acordo ou à Convenção Coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado, para 

os custos decorrentes de Mão de Obra. 

Representante da Administração: Representantes da MB no acompanhamento e fiscalização 

do contrato, ou seja, Gestor do Contrato, Fiscais Administrativos e Fiscais Técnicos. 

Rescisão: Desfazimento do contrato durante sua execução, por inadimplência de uma das 

partes, pela superveniência de eventos que tornem inconveniente o seu prosseguimento ou 

pela ocorrência de fatos que acarretem seu rompimento de pleno direito. 

Serviços Continuados: São aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade 

pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a 

integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou 



 

 

entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público 

ou o cumprimento da Missão Institucional. Ex: Serviço de Manutenção de Elevadores. 

Serviço com Regime de Dedicação de Mão de Obra Exclusiva: São aqueles em que o modelo 

de execução contratual exija, dentre outros requisitos, que os empregados da contratada 

fiquem à disposição nas dependências da contratante para a prestação dos serviços; a 

contratada não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação 

para execução simultânea de outros contratos; e a contratada possibilite a fiscalização pela 

contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos 

seus contratos. Ex: Serviços de Limpeza e de Vigilância. 

Termo Aditivo (TA): Instrumento celebrado durante a vigência do contrato ou do instrumento 

similar, para promover alterações nas condições nele pactuadas, vedada alteração do objeto. 

Termo de Encerramento (TE): Instrumento formal que, uma vez cumpridas todas as cláusulas 

contratuais e respectivos Termos Aditivos, assim como expedido o termo de recebimento 

definitivo, caracterizará seu encerramento. 

Termo de Recebimento Definitivo (TERD): Expediente que configura a recepção definitiva do 

objeto por militar, servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes após o decurso do prazo de observação, ou 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

Termo de Recebimento Provisório (TERP): Expediente que configura a recepção provisória do 

objeto pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado. 

Termo de Referência (TR): É o documento elaborado a partir dos estudos técnicos 

preliminares, deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar o objeto da licitação. 

Unidade Fiscalizadora: Setor ao qual está vinculado o fornecimento, serviço, obra ou projeto 

contratado.



 

 

Unidade Gestora (UG): é a Unidade Administrativa responsável pelas atividades inerentes à 

gestão e formalização dos contratos, sendo ela responsável pelas análises de alterações 

contratuais decorrentes de pedidos de reajustes, repactuações, reequilíbrios econômico-

financeiros; ampliações ou reduções dos quantitativos contratados; incidentes relativos a 

pagamentos; correta instrução processual; controle de prazos contratuais; prorrogações; 

encaminhamentos das ações relativas à aplicação de penalidades; etc. É também quem tem a 

responsabilidade pela interlocução com as diversas áreas administrativas e pelas atividades de 

apoio e orientação às atividades de fiscalização exercidas pelo Fiscal do Contrato. 

Unidade Gestora Responsável (UGR): UG responsável da parcela do programa de trabalho 

contida num crédito. A UGR poderá transferir, no todo ou em parte, créditos orçamentários e 

recursos financeiros próprios para outra UG, objetivando a execução de determinado PT/PI. 

Unidade Gestora Executora (UGE): UG que realiza a gestão orçamentária, financeira ou 

patrimonial, cujo titular, em consequência, está sujeito à tomada ou prestação de contas anual. 

A UG que utiliza seus próprios créditos passa a ser, simultaneamente, UGR e UGE. 

 

 

3.  DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR E DO FISCAL 

 

As duas figuras realizam a tarefa de gerenciar, acompanhar e fiscalizar o implemento 

do contrato, conforme o previsto nos artigos 39 e 40 da IN nº 05/2017, da Secretaria de Gestão 

do ME, possuindo definição e atribuições distintas. 

Enquanto o Gestor é o Agente Público designado para desempenhar funções 

gerenciais, coordenando o processo de fiscalização da execução do contrato, o Fiscal atua 

auxiliando-o e realiza atividades mais operacionais, relacionadas à verificação dos aspectos 

técnicos do objeto, bem como os administrativos e/ou burocráticos referentes ao correto 

acompanhamento da execução contratual. 



 

 

A designação de ambos deverá recair, preferencialmente, sobre militar/servidor civil 

ocupante de cargo efetivo na Administração contratante, mas não há óbice que seja militar 

temporário ou servidor civil comissionado, devendo ainda a indicação ser nominal. 

Em alguns casos, excepcionais e justificados, poderá ser contratada assessoria técnica, 

que ficará na incumbência de assistir e subsidiar o servidor ou equipe de fiscalização, conforme 

o art. 67, da Lei nº 8.666/1993. 

Para a escolha dos fiscais, deve a Administração: 

a) Escolher, sempre que possível, militar/servidor civil com conhecimento específico na 

área do objeto; 

b) Nomear, militar/servidor civil, cujas atribuições na fiscalização sejam compatíveis 

com o cargo de origem e exigem os mesmos requisitos de escolaridade; 

c) Designar militar/servidor civil que possua, habilidade de negociação, espírito de 

liderança, dinâmico e objetivo;  

d) Indicar substitutos para os casos de eventuais ausências e impedimentos;  

e) Evitar a indicação do mesmo fiscal para acompanhar inúmeros contratos; e 

f) Não realizar a indicação de agentes, para fazerem parte da equipe de fiscalização, 

que tenham sido pregoeiros e membros de comissão de licitação e/ou que tenham algum grau 

de parentesco com sócios/representantes da empresa contratada. 

O encargo de fiscal e gestor não poderá ser recusado pelo militar/servidor civil. 

Contudo, o agente designado poderá apresentar ao superior hierárquico as deficiências e 

limitações técnicas que possam dificultar o cumprimento de suas atribuições, na forma do art. 

43, parágrafo único, da IN nº 05/2017, da Secretaria de Gestão do ME. A Administração, nesse 

caso, deverá providenciar a qualificação para desempenho da função, conforme a natureza e a 

complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a aptidão requerida. No âmbito da 

Marinha do Brasil (MB), o Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga 

(CIANB) oferece cursos com essa finalidade. 

A indicação do Gestor e do Fiscal Administrativo caberá à Unidade Gestora Executora 

do Contrato e a indicação do Fiscal Técnico e Setorial caberá à Unidade Gestora Responsável. O 



 

 

ato de designação deverá ser formal por meio de Portaria, conforme os modelos constantes 

dos anexos A e B cuja publicação dar-se-á no mesmo dia da assinatura do contrato. 

Nos casos de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento 

extemporâneo e definitivo do Gestor ou Ficais e seus Substitutos, até que seja providenciada a 

indicação, a competência de suas atribuições caberá ao responsável pela indicação.  

Quando do desligamento de suas atribuições, o Gestor ou Fiscal e seus Substitutos 

deverão elaborar relatório registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes 

ao período de sua atuação. 

 

 

3.1. Da Figura do Gestor 

 

O Gestor de Contratos é o Agente Público designado para desempenhar funções 

gerenciais de coordenação das atividades de  fiscalização bem como dos atos preparatórios à 

instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos 

para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, 

alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, 

dentre outros. 

Os contratos serão acompanhados pelo gestor com base nos Termos de 

Referência/Projeto Básico, Edital e Contrato como também na Proposta da Contratada. 

O seu principal papel do é garantir que o objeto contratual seja executado na sua 

totalidade. 

Em resumo, são funções do gestor, dentre outras: 

a) realizar o recebimento definitivo e o registro da garantia; 

b) liquidar e pagar; 

c) renovar/prorrogar o contrato; 

d) realizar alterações contratuais; 

e) zelar pela manutenção do equilíbrio econômico financeiro; 



 

 

f) aplicar penalidades à contratada; 

g) rescindir o contrato; e 

h) controlar a atividade de fiscalização – coordenar quem fiscalizará na ausência de um 

dos fiscais, por exemplo. 

 

 

3.1.1. Unidade Gestora do Contrato 

 

É a unidade responsável pelo monitoramento e controle dos aspectos de gestão do contrato, o 

equilíbrio econômico-financeiro, andamento físico, as questões ligadas à documentação, ao 

controle de prazos e de prorrogação no âmbito de suas atribuições, bem como por subsidiar o 

gestor de informações relativas ao contrato. Esta unidade também indicará os nomes para a 

função de Gestor e Fiscal Administrativo. 

Dentre suas atribuições, destaca-se a verificação de prazos, da plausibilidade dos 

relatórios prestados pelo Fiscal, sinalizar ao Setor Financeiro para pagamento (havendo de 

considerar ou não anotações, também chamadas de “glosas”, do Fiscal na nota), analisar em 

conjunto com a área jurídica do órgão a viabilidade do pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro e informá-lo ao Ordenador de Despesas, analisar em conjunto com a área financeira 

a correta incidência previdenciária, tributária e contributiva relacionadas à execução do 

contrato, comunicar-se com Ordenador de Despesas do órgão/entidade sobre irregularidades 

encontradas pelo Fiscal ou por si mesmo, e outros que julgar pertinentes. 

Também é responsável por estabelecer os prazos para apresentação das análises pelos 

Fiscais, dos produtos entregues pela contratada, nos casos em que o Edital ou Termo de 

Referência forem omissos. 

 

 

 

 



 

 

3.1.2. Ocorrências Relevantes na Fiscalização Contratual 

 

A Unidade Gestora deve manter banco de registros das ocorrências relevantes, 

positivas e negativas, observadas durante a fiscalização contratual, que constar do processo de 

fiscalização, conforme o Anexo C, sem prejuízo dos demais formulários deste Manual. 

O objetivo dessa iniciativa é a melhoria e aprimoramento contínuo da 

gestão/fiscalização, e, por consequência, a qualidade dos serviços prestados à Administração. 

 

 

3.2. Da Figura do Fiscal 

 

A fiscalização contratual consiste na execução de atividades rotineiras, restritas e 

operacionais que visam assegurar o cumprimento das cláusulas acordadas entre as partes para 

garantir o seu bom andamento. 

Existem contratações cuja simplicidade demanda a participação de apenas um Fiscal. 

Entretanto, diante de atividades mais complexas, o dever de acompanhamento pode demandar 

a participação de mais de um tipo de Fiscal, distribuindo melhor as Funções Técnicas e 

Administrativas. 

A IN 05/2017, da Secretaria de Gestão do ME, repartiu a Fiscalização entre quatro 

grupos: 

a) Fiscalização Administrativa: é a responsável pelos aspectos administrativos da 

execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, pela 

verificação das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias da empresa contratada, 

consoante art. 40, III, da IN nº 05/2017. Sua atuação efetiva diminui o risco de 

responsabilização subsidiária da Administração, nos termos da Súmula 331 do TST. As 

atribuições do Fiscal Administrativo estão descritas no anexo VIII-B da IN nº 05/2017. 

b) Fiscalização Técnica: é o acompanhamento da contratação com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 



 

 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de 

níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento 

conforme o resultado. As atribuições do Fiscal Técnico estão descritas no anexo VIII-A, na IN nº 

05/2017. 

c) Fiscalização Setorial: é aquela exercida quando a prestação de serviços sobrevir 

concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo 

órgão ou entidade, através do acompanhamento dos aspectos técnicos ou administrativos do 

contrato. O Fiscal Setorial atuará estrategicamente através do acompanhamento da correta 

execução do contrato ou entrega do objeto (aspectos técnicos), bem como do recebimento e 

análise de documentação (Aspectos Administrativos). 

d) Fiscalização pelo Público Usuário: é aquela que decorre de pesquisas de satisfação 

realizadas tanto com o público interno (militares/servidores) quanto com o público externo 

(usuários dos serviços prestados pelo órgão/entidade), por meio da utilização de critérios 

capazes de aferir a qualidade da execução dos serviços. 

Essas modalidades de fiscalização não estão presentes em todos os objetos 

contratuais, o que será demonstrado no item 5 deste Manual que cuida da execução da 

fiscalização segundo o objeto. 

 

3.2.1. Unidade Fiscalizadora do Contrato  

 

É a unidade responsável pelo monitoramento e controle dos aspectos de fiscalização 

do contrato, no âmbito de suas atribuições, auxiliada pelos Fiscais. É também responsável pela 

sugestão dos Fiscais a serem nomeados na Portaria de Designação. 

 

 

 

 

 



 

 

4. DA FISCALIZAÇÃO 

 

4.1. Reunião Inicial 

  

O Gestor do Contrato deverá promover Reunião Inicial, em até dez dias após a 

assinatura do contrato, devidamente registrada em ata, conforme modelo constante do anexo 

D deste Manual, com o representante da contratada. 

Nesta reunião, deverão ser repassadas as principais obrigações contratuais e devem 

participar, no mínimo: o Gestor do Contrato, a Equipe Técnica responsável pela elaboração do 

Termo de Referência/Projeto Básico, Fiscais e Preposto da Contratada. 

Após a entrega do objeto ou a prontificação do serviço/obra, deverá ser realizado o 

recebimento provisório dos serviços que ficará a cargo do Fiscal Técnico, Administrativo ou 

Setorial, ou equipe de fiscalização, quando houver. O Fiscal deverá encaminhar o procedimento 

ao Gestor do Contrato para que realize o recebimento definitivo, na forma do art. 40 c/c inciso 

I, do art. 50, da IN nº 05/2017. A finalidade principal do recebimento provisório é analisar a 

compatibilidade do objeto da contratação com o que foi efetivamente contratado, ao passo 

que o recebimento definitivo consiste na verificação do trabalho que foi realizado pelos Fiscais 

e que possibilita a liquidação/apuração do exato valor a ser pago à contratada, com base na 

documentação emitida pela fiscalização e que atesta as condições em que ocorreu a prestação 

do serviço, além de dar quitação, concretizar o ateste final da execução dos serviços. 

A inércia da gestão e da fiscalização, configura, nos termos da Lei Geral de Licitações, 

recebimento tácito1, derivando repercussões para a Administração e, possivelmente, apuração 

de responsabilidade. 

Os modelos de Termo de Recebimento Provisório e Definitivo se encontram nos 

anexos E e F. 

 

                                                           
1 Recebimento tácito acontece quando a Administração Pública não se manifesta, positivamente ou 
negativamente, na presença de obrigação legal de responder dentro de determinado prazo. 



 

 

4.2.  Acompanhamento da Execução 

Processo de Acompanhamento e Fiscalização 

 

É obrigação da Unidade Fiscalizadora providenciar a Abertura do Processo de 

Acompanhamento e Fiscalização do Contrato, nos moldes estabelecidos pela Lei nº 9.784/1999, 

no qual serão juntados todos os registros ocorridos ao longo da execução contratual, conforme 

disciplina o § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666/1993. 

A formação desse processo é fundamental para a gestão, acompanhamento e 

fiscalização do contrato, considerando que reunirá a documentação que subsidiará todos os 

agentes envolvidos durante a fiscalização, no desempenho de suas funções, incluindo as 

comunicações com a empresa, que devem ser registradas, exclusivamente, por escrito. 

A instrução do processo de acompanhamento e fiscalização ficará a cargo do Fiscal 

Técnico. 

Deverão ser fornecidos pela Unidade de Gestão ou pelo Setor de Contratos os 

seguintes documentos, dentre outros considerados pertinentes: 

a) documentos que deram origem à contratação: documento de formalização da 

demanda, Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Edital, Termo de Referência ou Projeto Básico, 

Proposta da Contratada ou Orçamento a que esta se referir; 

b) instrumento de contrato e seu extrato de publicação no DOU; 

c) aditivos contratuais e indicação dos apostilamentos realizados; 

d) planilhas de preços e estimativas de custos; 

e) cronograma físico-financeiro, se for o caso; 

f) portarias de nomeação de gestores, fiscais e seus respectivos substitutos; 

g) Nota Empenho; 

h) garantia do fabricante, se houver; 

i) outras garantias relativas ao cumprimento das obrigações do contratado; 

j) Instrumento de Medição de Resultado, se for o caso; 

k) Mapa de Riscos; 



 

 

l) Carta de Preposto, se for o caso; 

m) Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), dissídio, ou acordo coletivo da categoria, 

para contratos com mão de obra; 

n) Cronogramas de execução; 

o) Ata de reunião inicial ou de reuniões necessárias ao ajuste da execução; 

p) Planos de Gestão, Fiscalização e/ou de Execução da Contratação; e 

q) normas internas expedidas pelo próprio órgão/entidade e outras com indicação da 

legislação aplicável. 

Os Fiscais, ao longo da execução contratual, deverão manter atualizado o Comprasnet 

Contratos, ferramenta do Governo Federal que facilitará a fiscalização e a gestão contratual, 

sem prejuízo da manutenção, em paralelo, do processo de fiscalização instruído com os 

documentos acima citados. Nele deverão ser juntados ainda relatórios de acompanhamento e 

eventuais ocorrências, além das certidões relativas à regularidade fiscal e trabalhista, conforme 

os modelos constantes dos Anexos G, H, I e J. 

A manutenção da regularidade fiscal e trabalhista constitui um dever da contratada 

durante toda execução do objeto. Assim, caberá aos Gestores Contratuais se certificarem das 

condições de habilitação durante as seguintes situações: 

a) quando da renovação contratual, reajustes e repactuações; 

b) no momento de instruir solicitação para emissão de notas de empenho; e 

c) na instrução de pagamentos. 

 

A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista se dará com a consulta ao SICAF, 

para fornecedores cadastrados naquele sistema. 

Caso existam fornecedores não cadastrados, ou os dados do SICAF estejam vencidos, 

deverão ser juntados: 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-

br; 



 

 

b) Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

ou pela Secretaria da Receita Federal – disponível em http://www.gov.br/receitafederal/pt-br; 

c) Certidão de Regularidade de FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal – 

disponível em – http://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - disponível em 

http://www.tst.jus.br/certidao; 

 

 

5. A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS SEGUNDO O OBJETO 

 

Aquisição de Bens 

  

Nesta hipótese, não será necessária a nomeação de um gestor, bastando a designação 

de fiscal, na forma do art. 67, da Lei nº 8.666/1993. As decisões e providências que 

ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas em tempo 

hábil para a adoção das medidas convenientes. 

Em regra, haverá o recebimento provisório bem como o definitivo.  Contudo, o 

provisório poderá ser dispensado nos casos de aquisição de gêneros perecíveis e alimentação 

preparada, quando se dará mediante recibo. 

O recebimento de material de  valor  superior  ao  limite estabelecido  no  art. 23, da 

Lei nº 8.666/1993, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no 

mínimo, três membros. Nesse caso, o recebimento far-se-á mediante Termo Circunstanciado 

(TERP e TERD) e, nos demais, mediante recibo, cujos modelos se encontram nos anexos E e F, 

deste Manual. 

Para facilitar a Fiscalização de Contratos dessa espécie, há Lista de Verificação no 

anexo K. 

 

Serviços Continuados com Regime de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra 



 

 

 Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, 

visam a atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um 

exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das 

atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer 

a prestação de um Serviço Público ou o cumprimento da Missão Institucional.  

Quando adotado o Regime de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra, os empregados da 

contratada são alocados para trabalhar continuamente nas dependências do Órgão. A execução 

dos serviços segue uma rotina específica estabelecida e supervisionada pelo Órgão. Como 

exemplos, citam-se os contratos de limpeza, vigilância, recepção, portaria, que, via de regra, 

requerem disponibilização contínua e permanente dos empregados nas dependências do 

Órgão. 

Para essa espécie de objeto, são designadas as figuras do Gestor, Fiscal Técnico, Fiscal 

Administrativo e Fiscal Setorial - este último, se necessário.  

A IN nº 05/2017 disciplina as regras e diretrizes do procedimento de contratação de 

serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal e o 

Procedimento de Fiscalização, com as atribuições de cada Fiscal, encontra-se descrito no seu 

anexo VIII-A e B.  

Com vistas a facilitar a gestão e fiscalização desses contratos na Marinha do Brasil, 

consta nos anexos L, M, N, e O, deste Manual, Listas de Verificação com o passo a passo a ser 

seguido por cada um dos agentes envolvidos. 

Os Fiscais Setoriais poderão adotar os modelos destinados aos Fiscais Técnicos e 

Administrativos. 

 

Serviços Continuados Sem Regime de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra 

 

O Serviço Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra, não há alocação contínua de 

empregados da contratada nas dependências do órgão, nem Dedicação Exclusiva. São 

exemplos comuns os serviços de lavanderia, manutenção preventiva ou corretiva de 



 

 

equipamentos, locação de máquinas, etc. A efetiva execução da atividade contratada será 

realizada, apenas, quando provocada a demanda. 

O procedimento de gestão e fiscalização também é regido pela IN nº 05/2017. Nessa 

hipótese, há as figuras do Gestor, Fiscal Técnico e Fiscal Setorial, este último se necessário. Não 

haverá a figura do Fiscal Administrativo, que realiza a verificação das obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias da empresa contratada. 

As Listas de Verificação com o passo a passo se encontram nos anexos L e O, deste 

Manual. 

 O Fiscal Setorial poderá utilizar o modelo destinado ao Fiscal Técnico. 

 

Serviços Não Continuados ou Por Escopo 

 

São aqueles que impõem aos contratados o dever de realizar a prestação de um 

serviço específico em um período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que 

justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, observadas as hipóteses 

previstas no § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993. 

A esses casos, também se aplica o regime da IN nº 05/2017. Assim, deverão ser 

designadas, as figuras do Gestor e do Fiscal Técnico. Quando a prestação de serviços ocorrer 

concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo 

Órgão ou Entidade, poderão ser nomeados Fiscais Setoriais também. 

As Listas de Verificação se encontram no anexo L e O, deste Manual. 

 

Serviços de Engenharia/Obras 

 

Por Obras e Serviços de Engenharia devem ser entendidos aqueles compatíveis com as 

atividades e atribuições que a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, art. 7º, reserva 

ao exercício privativo dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia, a saber: 

"planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, 



 

 

explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; 

estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; 

ensino, pesquisas, experimentação e ensaios; fiscalização, direção e execução de obras e 

serviços técnicos; produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. 

Aplica-se a esse objeto o regime da IN º 05/2017. Assim, deverão ser designadas, 

obrigatoriamente, as figuras do Gestor e dos Fiscais Técnico. Se for um contrato com dedicação 

exclusiva de mão de obra, deverá haver também a figura do Fiscal Administrativo, assim como 

deve haver a figura do Fiscal Setorial nos casos de obras e serviços de engenharia que ocorram 

simultaneamente em lugares distintos ou em setores distintos de uma mesma OM. Poderá 

também ser contratado consultor ou técnico, na forma do art. 67. Os Fiscais deverão ter 

experiência técnica necessária ao acompanhamento e controle dos serviços relacionados com o 

tipo de obra que está sendo executada. 

A empresa contratada para execução da obra deve facilitar, por todos os meios ao seu 

alcance, a ação da fiscalização, permitir o amplo acesso aos serviços em execução e atender 

prontamente às solicitações que lhe forem dirigidas. 

Previamente ao recebimento da obra, a empresa responsável por sua execução deve 

providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto – água, esgoto, gás, 

energia elétrica e telefone. Está também a seu cargo o agendamento, junto aos Órgãos 

Federais, Estaduais e Municipais e Concessionárias de Serviços Públicos, de vistoria com vistas à 

obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras concluídos - Habite-se, Licença 

Ambiental de Operação, etc.  

A execução dos serviços e obras de construção, reforma ou ampliação deve atender às 

seguintes normas e práticas complementares: 

a) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive Normas de Concessionárias de Serviços Públicos; 

b) Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CONFEA e CAU; e 

c) Normas Técnicas da ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (Inmetro). 



 

 

Após a assinatura do contrato, a obra será recebida provisoriamente pelo Responsável 

por seu Acompanhamento e pela Fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório 

(TERP), assinado pelas partes, no prazo de até quinze dias da comunicação escrita do 

contratado de que a obra foi encerrada. Após o recebimento provisório, o servidor ou comissão 

designada e o Gestor receberão definitivamente a obra, mediante Termo de Recebimento 

Definitivo (TERD), assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observação hábil, ou 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, ficando o contratado 

obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

Conforme estipulado no edital de licitação e no contrato, o contratado deverá entregar 

o “as built” da obra, a fim de subsidiar futuras intervenções a título de manutenção ou 

reformas. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço executado em 

desacordo com o contrato e com a legislação pertinente. 

O Manual de Obras Públicas - Edificações - Construção da Secretaria de Estado da 

Administração e Patrimônio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão traz uma 

listagem não-exaustiva das Atribuições da Fiscalização de uma Obra Pública, segundo cada 

objeto, que deverá ser utilizada como guia pelas OM. 

 Poderão ser adotadas as Listas de Verificação dos anexos L, M, N e O, no que couber. 

 

Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

 

Entende-se por Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação o conjunto de 

bens e/ou serviços que apoiam processos de negócio, mediante a conjugação de recursos, 

processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer uso de 

informações. 

A fiscalização relativa a esse objeto é tratada pela Instrução Normativa nº 1, de 4 de 

abril de 2019 da Secretaria de Governo Digital do ME, com suas alterações posteriores, nos 



 

 

arts. 29 a 33. Nela, estão previstas as figuras do Gestor, Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo e 

Fiscal Requisitante.  

Merece atenção a figura do Fiscal Requisitante, apenas previsto na Fiscalização de 

Contratos de TIC, que consiste no servidor representante da Área Requisitante da solução, 

indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista de 

negócio e funcional da solução de TIC. 

Os diferentes tipos de Fiscais não poderão ser acumulados pelo mesmo servidor, salvo 

quanto aos papéis de Fiscal Requisitante e Técnico, em casos excepcionais, mediante 

justificativa fundamentada nos autos, e aprovados pela Autoridade Máxima da Área de TIC. 

Essa Autoridade não poderá ser indicada para as funções de Fiscais, salvo em casos 

excepcionais, mediante justificativa fundamentada nos autos, aprovados pelo Comitê de 

Governança Digital do Órgão ou Entidade. 

As atividades de início do contrato, previstas no art. 31 (reunião inicial, repasse à 

contratada de conhecimentos necessários à execução dos serviços ou fornecimento de bens e a 

disponibilização de infraestrutura à contratada) são dispensáveis para soluções compostas 

exclusivamente por fornecimento de TIC. 

A Pesquisa de Preços que visa subsidiar a decisão da Administração em renovar ou 

prorrogar a contratação deverá compor a documentação de que trata o caput do art. 36 e 

deverá ser realizada pelo Fiscal Técnico com o apoio do Fiscal Administrativo, de acordo com a 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 73 de 2020, e suas atualizações. Importante ressaltar que na 

fiscalização de contratos de TIC a figura do Fiscal Administrativo não se restringe aos contratos 

com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. 

Constam Vistas de Verificação no anexo L, O, P e Q, deste Manual. 

 



 

 

 

6.  DAS ALTERAÇÕES DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Os Contratos Administrativos submetem-se ao princípio da lex inter partes (lei entre as 

partes), o que impede a modificação do que foi ajustado. Contudo, a aplicação deste princípio é 

relativizada pela existência de prerrogativas públicas que conferem à Administração o poder de 

realizar alterações nos limites e nas circunstâncias previstas no ordenamento jurídico, desde 

que preservadas as características originais do contrato licitado. 

Os Contratos Administrativos podem ser alterados pela Administração de forma 

unilateral ou por acordo entre as partes nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do art.65, da 

Lei nº 8.666/1993: 

a) Alteração Unilateral pela Administração: 

I) Alteração do Projeto ou das Especificações; e 

II) Alteração do Valor Contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de objeto. 

b) Alterações decorrentes de acordo das partes: 

I) Substituição da Garantia de Execução; 

II) Alteração do Regime de Execução da Obra ou Serviço e do Modo de 

Fornecimento; 

III) Alteração da Forma de Pagamento; e 

IV) Restabelecimento do Equilíbrio Econômico-Financeiro. 

 

OBS: As modificações não relacionadas aos elementos essenciais do contrato, como por 

exemplo, alterações de endereço, nome da empresa, do preposto da contratada etc, não 

configuram alteração contratual para fins de aplicação do art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 

 



 

 

 

6.1 Alterações Contratuais Unilaterais 

Nas Alterações Contratuais Unilaterais, o contratado é obrigado a aceitar as 

modificações impostas, desde que mantidas as condições iniciais do contrato e respeitados os 

limites e condições estabelecidos em Lei. A necessidade de alteração deve decorrer de fato 

superveniente que altere o Interesse Público, geradas por fatos imprevisíveis e supervenientes 

à celebração do contrato. 

O Gestor e o Fiscal do Contrato devem ter pleno conhecimento do contexto 

normativo que se inserem as alterações contratuais, especialmente as unilaterais, diante da 

ilegalidade da realização de Termos Aditivos decorrentes de mau planejamento e falhas de 

projeto. 

 

6.1.1 Alteração Qualitativa 

O art. 65, I, alínea a, da Lei nº 8.666/1993, traz a possibilidade de alteração unilateral 

do projeto e das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos do contrato. 

Vejamos: 

 

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos;” 

 

O objetivo das alterações qualitativas é modificar especificações, detalhes da definição 

do objeto ou da metodologia estabelecida para a execução, sob pena de sua inviabilização. 

Estas alterações podem ocasionar o aumento ou a diminuição de quantidade de insumos, mas 

apenas como consequência da modificação do projeto ou das especificações, pois o principal 

objetivo não recai sobre a modificação das quantidades previstas no contrato. Por exemplo, no 

Contrato de Obra, após o início da execução, o piso de cerâmica constante no projeto básico 



 

 

passou a não ser mais fabricado no Brasil, tornando a sua utilização dispendiosa. Neste caso, as 

circunstâncias motivadoras da alteração contratual fugiram de qualquer previsão 

administrativa, além de recair sobre a definição do objeto.  

 

6.1.2.  Da Alteração Quantitativa  

Na Alteração Quantitativa, o objetivo é, tão somente, a alteração das quantidades 

inicialmente pactuadas com reflexo imediato no valor contratado. As especificações do objeto 

permanecem intactas. Tal previsão encontra-se no art. 65, I, alínea b, da Lei nº 8.666/1993 

abaixo destacado: 

 

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

(...) 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;” 

 

6.1.3. Base de Cálculo dos Limites Percentuais de Alteração 

 

O § 1º, do art. 65, da Lei de Licitações estabelece limites para a realização de 

acréscimos e supressões contratuais, estabelecidos unilateralmente, sendo de até 25% para 

obras, serviços ou compras e, até 50 % para acréscimos na reforma de edifício ou equipamento. 

Vejamos: 

 

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

(...) 

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos 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.” 

 

OBS: Estes percentuais são calculados sobre o valor inicial do contrato, atualizado, ou seja, o 

valor nominal com a incidência dos reajustes, das revisões e repactuações que já houveram 

sido realizadas oportunamente. 

Exemplificando: Um contrato, com prazo acima de 12 meses, cujo valor seja de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) que tenha sofrido reajuste pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

passando a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Este contrato poderá ser unilateralmente 

alterado dentro dos limites de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) (25%, no caso 

de obra, serviço ou fornecimento) e R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) (50%, em caso 

de reforma de edifício ou equipamento). Tais valores foram obtidos após a incidência dos 

respectivos percentuais sobre o valor atualizado de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 

Destaca-se que o valor base para o cálculo dos limites percentuais deverá ser sempre o 

valor inicial atualizado do contrato, não devendo ser computadas, para fins de nova 

modificação, as diversas alterações realizadas sucessivamente até o limite legal. Assim, 

utilizando-se o exemplo acima, considerando a hipótese de um primeiro acréscimo de 15%, 

correspondente a R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), o valor do contrato para fins 

de pagamento passaria a R$ 126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais), mas os dez 

por cento restantes seriam calculados sobre os mesmos R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).  

 

6.1.4. Das Alterações além dos Limites Percentuais 

 

De acordo com o § 2º, do art. 65, da Lei 8.666/1993, nenhum acréscimo ou supressão, 

realizados unilateralmente, poderá exceder os percentuais fixados no § 1º, salvo as supressões 

resultantes de acordo entre os contratantes.  



 

 

Os acréscimos devem permanecer dentro dos limites legais, independentemente da 

concordância do contratado. 

 

6.1.5. Da Impossibilidade de Compensação entre Acréscimos e Supressões 

 

A aplicação dos percentuais de acréscimo e supressão, não admite compensação, 

devendo a Administração considerá-los separadamente. Assim, a supressão de 25% de um 

determinado item do contrato não autoriza a realização de cinquenta por cento de acréscimo 

em outro. 

Exemplificando: Um contrato de fornecimento de gênero alimentício com valor inicial 

atualizado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que tenha sofrido supressão de quinze por cento 

em um determinado item, passando a R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Posteriormente, 

verificou-se a necessidade de aquisição de outro item com acréscimo 25%. Este percentual de 

acréscimo deverá ser calculado sobre o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou seja, o valor 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) deverá ser acrescido ao valor de R$ 85.000,00 (oitenta 

e cinco mil reais), totalizando R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), que será o valor máximo de 

acréscimo permitido por lei.  

 

6.1.6. Acréscimos Quantitativos em Contratos de Serviços Contínuos 

 

Nos contratos de serviços contínuos devem ser considerados os seguintes aspectos: 

a) A execução é diferida no tempo; e 

b) Existe apenas um contrato, com possibilidade de prorrogação da sua vigência. 

 

Nestes contratos, com advento da prorrogação, as condições iniciais avençadas 

permanecem inalteradas, aumentando-se apenas o tempo de vigência. No entanto, a 

prerrogativa de acréscimo poderá ser exercida até o limite de 25% sobre o valor inicial 

atualizado do contrato, esgotando-se no momento em que o limite percentual é atingido. Não 



 

 

há, portanto, possibilidade de efetuar novo acréscimo de 25% a cada prorrogação. Este limite 

deverá ser observado durante toda a vigência contratual. 

 

6.1.7. Modificações dos Contratos decorrentes de Sistema de Registro de Preços – SRP 

 

As modificações qualitativas e quantitativas são admitidas apenas nos Contratos 

decorrentes do SRP, devendo ser observados os limites constantes no § 2º do art. 65 da lei de 

licitações, com algumas restrições: 

a) A realização de acréscimos aos contratos decorrentes de SRP somente é possível 

após o esgotamento dos quantitativos da ata, quando já não mais subsiste a possibilidade de 

sua utilização; e 

b) Como regra, não podem sofrer alterações qualitativas que não sejam decorrentes 

de fatos supervenientes, devidamente comprovados. 

 

6.1.8. Da Motivação para a Realização da Alteração Unilateral do Contrato 

 

A alteração unilateral do contrato deverá ser acompanhada de suficiente e expressa 

justificativa. Os motivos que ensejaram a modificação deverão ser claramente apontados, 

comprovando-se a ocorrência de fato superveniente e o seu impacto no contrato. 

As alterações contratuais deverão ser instruídas com os seguintes atos e informações: 

a) Justificativa da necessidade; 

b) Pareceres e estudos técnicos; 

c) Superveniência do fato; 

d) Demonstração de manutenção do limite legal; 

e) Análise dos quantitativos e dos valores dos serviços aditados, com memória de 

cálculo dos quantitativos previstos e composição unitária dos preços; e 

f) Pesquisa de mercado para justificar economicidade. 

 



 

 

6.1.9. Tabela Explicativa2 

 

  
Reforma de edifício ou 

equipamento 
Demais casos 

 
Tipo de 

alteração 
Unilateral Consensual Unilateral Consensual 

Acréscimo 
qualitativa 50% * 25% * 

quantitativa 50% * 25% * 

Supressões 
qualitativa 25% não há limite 25% não há limite 

quantitativa 25% não há limite 25% não há limite 

      

 

6.2. Das Alterações Contratuais Consensuais 

 

As Alterações Consensuais estão dispostas, exaustivamente, no inciso II, do art.65, da 

Lei nº 8.666/1993, abaixo delineadas. 

 

6.2.1. Da Substituição da Garantia 

 

A autoridade competente poderá exigir a prestação da garantia da execução do 

contrato, desde que haja previsão no instrumento convocatório, sendo possível a substituição 

da garantia quando for conveniente e atenda a todas as exigências legais e contratuais na 

forma do art. 56, §1º, da Lei de Licitações.  

 

6.2.2. Da Alteração do Regime de Execução ou do Modo de Fornecimento 

 

                                                           
2 * - Não é possível realizar acréscimos por acordo entre as partes de forma injustificada. Os casos que vão 
demandar consensualidade são aqueles que envolverem obrigações não previstas em contrato, decorrentes de fato 
superveniente, onde o contratado poderá manifestar sua intenção de atender a demanda da Administração Pública ou 
não. 



 

 

Os regimes  de  execução   encontram-se   elencados  no  art. 6º,  inciso  VIII,  da   Lei nº 

8.666/1993, utilizados quando da contratação de serviços terceirizados, são eles:  

a) Empreitada Integral;  

b) Empreitada por Preço Global;  

c) Empreitada por Preço Unitário; e  

d) Tarefa. 

 

Já o modo de fornecimento não possui um detalhamento específico. Identifica-se, a 

princípio, na lei, alguns modos delineados de forma esparsa. Destaca-se:  

a) "de uma só vez" (art. 6º, inciso III);  

b) "parceladamente" (art. 6º, inciso III); e 

c) entrega imediata (compras com prazo de entrega até trinta dias da data prevista 

para a apresentação da proposta); e d) fornecimento contínuo (art. 57, inciso II). 

 

Tanto a alteração do regime de execução quanto do modo de fornecimento deve ser 

demonstrada a sua necessidade “em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos 

termos contratuais originários”.  

 

A justificativa deve apontar, expressamente, a inadequação técnica que motivou a 

alteração, a qual deverá ser elaborada por profissional detentor de conhecimentos suficientes 

ou amparada por Parecer Técnico. Além disso, deverá ser demonstrada no Processo 

Administrativo a impossibilidade de antever a referida inadequação quando da escolha do 

regime de execução ou do modo de fornecimento, a fim de restar comprovada a 

imprevisibilidade.  

 

 

 

 



 

 

6.2.3. Da Alteração da Forma de Pagamento 

 

A possibilidade de Alteração da Forma de Pagamento encontra-se disposta no art.65, 

inciso II, alínea c. Tal previsão está relacionada apenas ao modo como o pagamento é realizado, 

à vista ou a prazo, não estando vinculada a qualquer outro aspecto. A Alteração da Forma de 

Pagamento deve observar as seguintes condições: 

 

a) imposição de circunstâncias supervenientes; 

 

b) manutenção do valor inicial atualizado do contrato; e 

 

c) realização do pagamento somente após contraprestação correspondente. 

 

6.2.4. Do Restabelecimento do Equilíbrio Econômico-Financeiro 

 

A alteração decorrente da necessidade de estabelecer o Reequilíbrio Econômico-

Financeiro do Contrato será abordada no item 8.1.3 deste Manual. 

 

 

6.3. Atribuições dos Gestores e dos Fiscais 

 

As modificações decorrentes de necessidades da execução do contrato deverão ser 

identificadas pelo Fiscal e encaminhadas para o Gestor, que dará prosseguimento às devidas 

análises, conforme o anexo R. 

 

Nos casos em que necessidade de Alteração Contratual for identificada pelo o Setor 

Requisitante, este deverá fazer o devido requerimento ao gestor mediante ato devidamente  



 

 

motivado, para que se proceda a devida solicitação à autoridade competente e inicie a 

tramitação do processo até a assinatura do correspondente TERMO ADITIVO. 

 

É possível identificar as atribuições do GESTOR e do FISCAL TÉCNICO de acordo com as 

atividades desenvolvidas por cada um. São elas: 

 

Fiscal Técnico 

a) Ficar atento ao objeto do contrato e às condições de execução; 

b) Identificar eventual necessidade de realizar modificações e adequações no objeto; 

c) Produzir/solicitar as justificativas técnicas em que embasarão a futura decisão; 

d) Levar ao Gestor do Contrato as solicitações de modificações feitas pelo contratado; 

e 

e) Verificar se a modificação pretendida não transfigura o objeto, tornando-o diverso 

do licitado; 

 

Gestor 

a) Analisar as informações prestadas pelo Fiscal/Setor Requisitante; 

b) Iniciar procedimento de alteração contratual; 

c) Verificar a superveniência da necessidade; 

d) Observar os limites percentuais; 

e) Solicitar os pareceres jurídicos e técnicos que embasarão a alteração; e 

f) Avaliar se é viável nova licitação. Em caso afirmativo, iniciar novo procedimento. 

 

6.4. Observações Importantes3 

a) Todas as modificações realizadas nos Contratos Administrativos dependem de 

prévia, suficiente e expressa motivação, indicando a circunstância superveniente e as razões 

                                                           
3  PÉRCIO, Gabriela Verona. Contratos Administrativos: Manual para Gestores e Fiscais. 3. ed. Curitiba: 
Juruá, 2020. p.127. 



 

 

técnicas de sua necessidade, a fim de resguardar o Ordenador de Despesas (OD) e o Gestor de 

possíveis esclarecimentos perante os Órgãos de Controle; 

 

b) As alterações contratuais devem ser formalizadas mediante celebração de TERMO 

ADITIVO, que deverá ser submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da AGU; 

 

c) Nas alterações contratuais unilaterais, devem ser observados os limites legais para 

os acréscimos e supressões, utilizando-se, em qualquer caso, o valor inicial atualizado do 

contrato; 

 

d) Em qualquer hipótese, não poderá haver modificação da essência do objeto; 

 

e) As modificações unilaterais podem resultar na necessidade de se realizar o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado; 

f) As alterações deverão ser precedidas de instrução processual em que deverão 

constar, no mínimo:  

I) a descrição do objeto do contrato com as suas especificações e do modo de 

execução;  

II) a descrição detalhada da proposta de alteração;  

III) a justificativa para a necessidade da alteração proposta e a referida hipótese 

legal;  

IV) o detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que não 

extrapola os limites legais e que mantém a equação econômico-financeira do contrato; e  

V) a ciência da contratada, por escrito, em relação às alterações propostas no caso 

de alteração unilateral ou a sua concordância para as situações de alteração por acordo das 

partes; e 

g) Aos contratos decorrentes de SRP, aplicam-se as regras do art. 65 da Lei nº 

8.666/1993, observando-se as restrições no item 6.1.7. 



 

 

h) Na realização das alterações deverá ser verificado o “checklist” disposto no site da 

AGU em “MODELO DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS/Modelos de Licitações e 

Contratos/Listas de Verificação/Aditamentos Contratuais.” 

 

 

7. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE 

EXECUÇÃO 

 

 

A vigência contratual, em regra, encontra-se atrelada à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, conforme dispõe o art. 57, da Lei nº 8.666/1993. No entanto, o prazo 

de vigência ou de execução poderá ser prorrogado, desde que a situação concreta se amolde às 

hipóteses autorizadoras previstas em lei. 

Para melhor compreensão, faz-se necessária a distinção entre duas espécies de 

contratos abaixo delineadas:  

 

Contratos por Prazo: Nos Contratos por Prazo o objeto contratado consiste na execução de um 

serviço por prazo certo, determinado. Alcançando o marco final para a duração do contrato, 

extingue-se a relação contratual. Neste tipo de contrato o prazo de vigência coincide com o 

prazo de execução. Ex: contrato de serviço de limpeza. 

 

Contratos por Escopo: Nos Contratos por Escopo a fixação da vigência decorre do prazo 

necessário para execução do objeto. A conduta a ser realizada pela contratada é específica e 

definida, sendo que a obrigação só se exaure após entrega para a Administração do resultado 

final pactuado. Ex: contrato de serviço de pintura. 

 

 



 

 

7.1. Prorrogações nos Contratos por Prazo 

 

A alteração da vigência dos Contratos por Prazo deverá observar as seguintes 

exigências:  

a) previsão contratual;  

b) seja economicamente vantajoso para a Administração;  

c) respeito ao limite máximo de vigência de:  

I) 60 meses: prestação de serviços a serem executados de forma contínua (art.57, 

II); 

II) 48 meses: aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática 

(art.57, IV); e 

III) 120 meses: hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24 

(art.57, V). 

É importante salientar que o § 3º, do art. 57 dispõe que é vedado o contrato com 

prazo de vigência indeterminado. A continuidade da prestação do serviço após a extinção do 

contrato caracteriza contrato verbal, sendo este considerado nulo e sem nenhum efeito para 

a Administração, salvo nas compras pequenas e de pronto pagamento (art. 60, parágrafo único 

da Lei nº 8.666/1993). 

 

Eis a Orientação Normativa nº 3/2009 da AGU, in verbis: 

 

“NA ANÁLISE DOS PROCESSOS RELATIVOS À PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CUMPRE AOS 

ÓRGÃOS JURÍDICOS VERIFICAR SE NÃO HÁ EXTRAPOLAÇÃO DO ATUAL PRAZO DE 

VIGÊNCIA, BEM COMO EVENTUAL OCORRÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE 

NOS ADITIVOS PRECEDENTES, HIPÓTESES QUE CONFIGURAM A EXTINÇÃO DO 

AJUSTE, IMPEDINDO A SUA PRORROGAÇÃO.” 

 



 

 

Na contagem dos prazos dos contratos e dos termos aditivos deverá ser observado o 

Despacho nº 00497/2020/GAB/CGU/AGU da AGU, que consolidou o entendimento no seguinte 

sentido: 

 

a) a contagem do prazo de vigência dos Contratos Administrativos ocorre pelo método 

data a data, de maneira que o termo final de vigência corresponda, no mês ou ano seguinte, ao 

mesmo número do termo inicial; 

 

b) os Termos Aditivos devem ser formalizados até o termo final de vigência do 

contrato administrativo; 

 

c) o termo inicial de vigência do aditamento corresponde ao dia imediatamente 

subsequente ao termo final de vigência do Contrato Administrativo ou de eventual aditamento 

precedente; 

 

d) o termo final de vigência do aditamento é o dia correspondente, no mês ou ano 

seguinte, ao mesmo número do dia do termo final de vigência original do contrato 

administrativo; e 

 

e) quando no ano ou mês do vencimento não houver o dia correspondente ao do início 

do prazo, este findará no primeiro dia subsequente. 

 

7.1.1. Requisitos à Prorrogação do Prazo de Vigência dos Contratos por Prazo 

 

Toda prorrogação de contrato deverá ser fundamentada por escrito (vide anexo S), 

previamente autorizada pela autoridade competente e formalizada por meio de TERMO 

ADITIVO, com prévia aprovação da Advocacia Geral da União (AGU). 



 

 

Para viabilizar a tempestiva prorrogação do contrato, o gestor e sua equipe de 

fiscalização deverão, com antecedência mínima de 180 dias da data final de vigência do 

instrumento, adotar as providências abaixo elencadas: 

a) Demonstrar formalmente que a prestação do serviço tem natureza continuada, 

quando se tratar de prorrogação de contratos que se enquadrem no art.57, II da Lei nº 

8.666/1993; 

b) Emissão de relatório pelo Fiscal do Contrato que certifique o cumprimento das 

cláusulas contratuais; 

c) Observar o prazo final de vigência contratual, pois o contrato não poderá ser 

prorrogado caso tenha havido interrupção, ainda que seja apenas de um dia; 

d) Ratificar que os serviços têm sido prestados de acordo com o objeto contratado e 

demonstrar os resultados dele obtidos, mediante relatório que discorra sobre regular execução 

do contrato; 

e) Justificar, por escrito, a necessidade e interesse da Administração Pública na 

continuidade da prestação do serviço; 

f) Comprovar, se for o caso, mediante pesquisa de mercado, que o valor do contrato 

permanece economicamente vantajoso para a administração; 

g) Verificar se há disponibilidade orçamentária; 

h) Obter da contratada manifestação expressa de interesse na prorrogação, inclusive 

quanto aos preços praticados e alterações pretendidas (reajuste/repactuação/reequilíbrio);  

i) Comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação, bem 

como a manutenção da Regularidade Fiscal por meio da juntada dos seguintes documentos: 

I) SICAF; 

II) CADICON (Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos); 

III) CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas); 

IV) CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); 

V) Certificado de Regularidade do FGTS (Caixa Econômica Federal); 

VI) CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados); e 



 

 

VII) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União (Receita Federal).  

j) Promover eventual negociação com a contratada para adequação dos valores 

àqueles encontrados na pesquisa de mercado, inclusive para a eliminação de custos fixos e 

variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da 

contratação. 

 

7.1.2. Impossibilidade de Prorrogação da Vigência Contratual 

 

A Administração não poderá prorrogar a vigência do contrato quando: 

a) Os preços contratados estiverem superiores aos estabelecidos pela Secretaria de 

Gestão do ME divulgados no Portal de Compras Governamentais, por meio dos Cadernos de 

Logística, admitindo-se a negociação para redução de preços. Este item se aplica apenas às 

contratações dos serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e de vigilância; 

b) A contratada tiver sido penalizada nas sanções de declaração de inidoneidade; 

suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas 

em cada caso, as abrangências de sua aplicação; ou 

c) Após a expiração do prazo contratual. 

 

7.2. Prorrogações nos Contratos por Escopo 

 

Nos Contratos por Escopo, o esgotamento deste prazo não desonera as partes do 

cumprimento de suas obrigações e somente se encerram com a entrega do objeto contratado. 

Nesse sentido, o TCU fixou o seguinte entendimento exarado no Acórdão nº 

1.674/2014 - Plenário: “Nos contratos por escopo, inexistindo motivos para sua rescisão ou 

anulação, a extinção do ajuste somente se opera com a conclusão do objeto e o seu 

recebimento pela Administração, diferentemente dos ajustes por tempo determinado, nos 



 

 

quais o prazo constitui elemento essencial e imprescindível para a consecução ou a eficácia do 

objeto avençado.” 

Caso o prazo de execução se esgote e o objeto não se realize por culpa da contratada, 

esta será constituída automaticamente em mora, devendo a Administração aplicar a 

penalidade compatível com o descumprimento. Porém, é importante ressaltar que, mesmo nos 

Contratos por Escopo, deverá haver estipulação de prazo de vigência, visto que é 

expressamente vedado pelo artigo 57, §3º, da Lei nº 8.666/1993, Contrato com Prazo 

Indeterminado. 

Nestes contratos, a prorrogação está relacionada ao prazo de execução, sendo 

permitido apenas nos casos elencados no § 1º, do art. 57, da Lei de Licitações. Vejamos: 

 

“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

(...) 

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção 

de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 

motivos, devidamente autuados em processo: 

I - Alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 

ordem e no interesse da Administração; 

IV - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

permitidos por esta Lei; 

V - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 

pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;  

VI - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto 

aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 



 

 

retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 

aos responsáveis.” 

 

 Importante relembrar que os prazos de etapas de execução, de conclusão e de 

entrega, mesmo que prorrogados, devem ocorrer nos limites dos prazos de vigência do 

contrato. 

 

7.2.1. Formalização das Ocorrências 

 

A Formalização das Ocorrências é imprescindível, pois a Prorrogação do Prazo de 

Execução  do  Contrato pode  ocasionar a Prorrogação do  Prazo de Vigência. O art.79, §5º, da 

Lei nº 8.666/1993 estabelece que “ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do 

contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo”. 

Desse modo, é imprescindível que o lapso em que a execução permaneceu suspensa ou 

paralisada ou os efeitos do contrato sustado sejam registrados nos Autos do Processo, de modo 

a possibilitar a produção dos efeitos necessários sobre o prazo de vigência. 

 

7.3. Requisitos à Prorrogação nos Contratos por Escopo 

 

Nas prorrogações dos Contratos por Escopo a Administração deverá observar as 

seguintes exigências: 

a) Elaboração de relatório pelo Fiscal do Contrato, abordando, dentre outros aspectos, 

o cumprimento das cláusulas contratuais pela contratada e a avaliação da qualidade dos 

serviços prestados, inclusive, no que tange à eficiência e à economicidade; 

b) Justificativa expressa acerca da necessidade da prorrogação (art. 57, §1º); 

c) Não haver alteração do objeto e do escopo do contrato; 

d) For comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação; 

e) Prévia autorização da autoridade competente; e 



 

 

f) Exista disponibilidade orçamentária para fazer frente às despesas decorrentes da 

prorrogação. 

De acordo com entendimento fixado no Acórdão nº 740/2004, do TCU, a formalização 

para prorrogação dos prazos de vigência nos contratos por escopo se dará por meio de TERMO 

ADITIVO.  

Verifica-se, portanto, que o prazo de vigência constitui formalidade essencial, não 

importando se o Contrato é de Escopo ou de Execução Continuada, de modo a continuidade da 

Execução do Contrato após a sua expiração representa situação equivalente a de um Contrato 

verbal, expressamente vedado pelo art. 60, da Lei nº 8.666/1993. 

 

7.4. Dispensa de Pesquisa de Preços 

 

Conforme o entendimento do TCU exarado no Acórdão nº 1.214/2013- Plenário, a 

prorrogação dos Contratos de Mão de Obra Exclusiva dispensa a realização de Pesquisa de 

Mercado, quando o contrato: 

a) Prever que os itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em 

acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou em decorrência de lei; e 

b) Contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo insumos e materiais 

serão efetuados com base em índices oficiais previamente definidos no contrato, que guardem 

a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos 

ou materiais ou, na falta de Índice Setorial Especifico, o IPCA. 

No tocante à Contratação de Serviços Contínuos Sem Dedicação Exclusiva de Mão de 

Obra, a Pesquisa de Preço poderá ser dispensada quando o índice de reajuste adotado no edital 

está de acordo com a variação dos preços do objeto contratado. Tal entendimento está 

consolidado na Orientação Normativa (ON) nº 60 da AGU. Vejamos: 

 

Orientação Normativa nº 60, de 29 de maio de 2020 

“É facultativa a realização de pesquisa de preços para fins de prorrogação do prazo 

de vigência de contratos administrativos de prestação de serviços contínuos sem 



 

 

dedicação exclusiva de mão de obra nos casos em que haja manifestação técnica 

motivada no sentido de que o índice de reajuste adotado no instrumento 

convocatório acompanha a variação dos preços do objeto contratado.” (...) 

 

OBS: No caso dos Serviços Continuados de Limpeza, Conservação, Higienização e de Vigilância, 

os valores referenciais de contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação serão iguais ou 

inferiores aos limites estabelecidos pela Secretaria de Gestão do ME divulgados no Portal de 

Compras Governamentais, por meio dos Cadernos de Logística. Se os valores forem superiores 

aos fixados pela Secretaria de Gestão, caberá negociação objetivando a redução de preços de 

modo a viabilizar economicamente as prorrogações de contrato. 

 

7.5. Observações Importantes 

 

a) O Gestor deve manter-se atento ao prazo de vigência do contrato, impulsionando o 

procedimento interno visando a sua prorrogação em tempo hábil, de modo que finalize antes 

do término do ajuste;  

b) As prorrogações do prazo de vigência devem encontrar respaldo na existência de 

vantagem econômica e técnica, relacionadas à eficiência e eficácia da execução; 

c) Os Contratos de Fornecimento não podem ter vigência superior ao respectivo 

Crédito Orçamentário; 

d) O Fiscal Técnico deve manter-se atento ao prazo de Execução do Contrato, 

cabendo-lhe providências junto à autoridade competente visando à sua eventual prorrogação; 

e) Observância do Cronograma de Execução; 

f) A prorrogação de prazo deve ser motivada de modo que reste demonstrada sua real 

necessidade, devendo ser acompanhada de pareceres técnicos; 

g) A anotação de ocorrências em registro próprio é fundamental para a avaliação da 

conveniência e oportunidade da contratação e consequente tomada de decisão pela 

autoridade competente; e 



 

 

h) Deverá ser verificado o “checklist” disposto no sitio da AGU em “MODELO DE 

CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS/Modelos de Licitações e Contratos/Listas de 

Verificação/Aditamentos Contratuais.” 

 

8.  REVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

 

As condições efetivas da proposta deverão ser mantidas durante toda a execução 

contratual, conforme dispõe o inciso XXI, do art. 37 da Constituição Federal. Em caso de 

desequilíbrio econômico-financeiro do valor da proposta inicialmente pactuada, surge para a 

Administração o dever de restabelecer a relação de equivalência contratual entre encargos e 

remuneração. A revisão, o reajuste e a repactuação são instrumentos que visam a readequação 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, utilizados de acordo com as peculiaridades do 

caso concreto. 

 

8.1. Da Revisão 

 

O Reequilíbrio Econômico-Financeiro consiste na manutenção das condições de 

pagamento inicialmente estabelecidas no  contrato a  fim  de que  se  mantenha estável a 

relação entre as obrigações da contratada e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento.  

A necessidade de revisão ocorre quando for necessário o restabelecimento da relação 

econômica que as partes pactuaram inicialmente e se justifica nas seguintes ocorrências (art. 

65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/1993):  

I) fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado; e  

II) caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual.  



 

 

A rigor são eventos alheios à vontade das partes e por elas inevitáveis, mas que geram 

impacto na execução do contrato e que onerem demasiadamente uma das partes durante o 

Contrato, desequilibrando a relação inicialmente avençada. 

Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis mas com consequências incalculáveis podem 

ensejar revisão, desde que graves o suficiente para retardar ou impedir a execução do contrato. 

Ex: majoração de carga tributária que incide sobre um dos itens que compõe a planilha de 

cálculo, durante a execução do contrato.   

 

Se os fatos eram previsíveis, mas não foram contemplados na proposta, a parte deverá 

arcar com as consequências.  

 

Os conceitos dispostos no item II são definidos pela doutrina majoritária como: 

 

a) Caso Fortuito: evento da natureza (ex: inundação); 

 

b) Força Maior: evento humano. (ex: greve geral); 

 

c) Fato do Príncipe: determinação estatal, imprevisível, que onera substancialmente a 

execução do contrato (ex: criação de novo tributo); e 

 

d) Álea Econômica Extraordinária e Extracontratual: fatos supervenientes e 

extraordinários que provocaram modificação na composição do custo de encargo, de 

comprovada repercussão nos preços contratados, que não decorrem da vontade das partes. 

 

É importante ressaltar que análise do desequilíbrio deve considerar estritamente o 

contrato, não importando as condições econômico-financeiras da empresa. Ex: A majoração do 

imposto sobre lucro líquido da empresa. Neste caso a contratada não poderá pleitear a revisão, 

pois a majoração do tributo não afeta diretamente os custos do objeto contratado.  



 

 

Em suma, é direito do contratado/contratante invocar o Reequilíbrio Econômico-Financeiro 

quando houver obstáculos à execução do contrato, implicando em ônus excessivo para uma 

das partes. 

O Reequilíbrio Econômico-Financeiro não está vinculado a qualquer índice, podendo 

ser concedido a qualquer tempo, independentemente de previsão contratual, desde que 

verificadas as circunstâncias acima elencadas. 

 

OBS: O pedido de revisão deverá ser solicitado pela contratada/contratante durante a 

execução do contrato sob pena de preclusão. No entanto, a sua concessão poderá ser realizada 

após seu término.  

 

8.1.1. Processamento do Pedido de Revisão 

 

Para que possa ser autorizado e concedido o reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato a pedido pela contratada, deverão ser observados os seguintes procedimentos4: 

 

Gestor: deverá se manifestar quanto à possibilidade de atendimento do requerimento e seu 

enquadramento legal, bem como certificar a ocorrência dos fatos alegados juntamente com os 

respectivos documentos comprobatórios. Sua manifestação deverá ser juntada aos autos do 

processo. 

 

Setor Financeiro: realizará a análise em relação às condições econômico-financeiras pactuadas 

inicialmente com as atuais, mediante análise dos documentos pertinentes (ex: planilha de 

custo, nota fiscal etc.), a fim de que seja certificado o valor do desequilíbrio pleiteado. Após a 

realização dos cálculos, o setor financeiro providenciará a reserva de recursos e retornará os 

autos para o gestor, para a elaboração do termo aditivo e, posteriormente encaminhado para a 

AGU. 

                                                           
4 PÉRCIO, Gabriela Verona. Contratos Administrativos: Manual para Gestores e Fiscais. 3. ed. Curitiba: 
Juruá, 2020. p.174. 



 

 

 

AGU: Emitirá parecer avaliando o atendimento dos requisitos legais para a revisão e aprovar ou 

não o termo aditivo. O processo retornará para o gestor para que seja realizada as devidas 

adequações e, posteriormente, encaminhado para a autoridade competente para a assinatura 

do Termo Aditivo. 

 

Autoridade Competente: deverá analisar o caso concreto, com base na instrução 

processual, tecendo as devidas justificativas. Caso não vislumbre óbices, assinará o Termo 

Aditivo, determinando sua publicação na Imprensa Oficial.  

 

8.1.2. Reajuste 

 

O reajuste em sentido amplo caracteriza-se pela correção do valor contratado segundo 

o índice financeiro pré-definido em contrato, com o objetivo de alinhamento à variação da 

inflação. Subdivide-se em duas espécies:  

a) reajuste em sentido estrito: atualização do valor contratual conforme índice 

estabelecido no contrato; e  

b) repactuação: atualização do valor contratual em razão da variação dos custos do 

contrato (insumos e mão de obra). 

 

8.1.2.1 Reajuste em sentido estrito 

 

O reajuste em sentido estrito, disposto no art. 61 da IN nº 5/2017, consiste na 

correção monetária decorrente da variação de índices de preços que refletem os custos 

necessários à execução da prestação contratual e tem por função assegurar a identidade do 

valor real da remuneração prevista no contrato. É aplicado nos contratos de serviços 

continuados sejam preponderantemente formados pelos custos dos insumos. Ex: Serviço de 

Manutenção de Veículos. 



 

 

“Art. 61. O reajuste em sentido estrito, como espécie de reajuste contratual, consiste 

na aplicação de índice de correção monetária previsto no contrato, que deverá 

retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices 

específicos ou setoriais. 

§ 1º É admitida estipulação de reajuste em sentido estrito nos contratos de prazo de 

duração igual ou superior a um ano, desde que não haja regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra. 

§ 2º O reajuste em sentido estrito terá periodicidade igual ou superior a um ano, 

sendo o termo inicial do período de correção monetária ou reajuste, a data prevista 

para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, ou, 

no caso de novo reajuste, a data a que o anterior tiver se referido. 

§ 3º São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de 

reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade 

inferior à anual. 

§ 4º Nos casos em que o valor dos contratos de serviços continuados sejam 

preponderantemente forma dos pelos custos dos insumos, poderá ser adotado o 

reajuste de que trata este artigo.” 

 

A sua previsão, nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano é 

obrigatória,  por  força  do   disposto   no  inciso XI, do  art. 40  e  no  inciso III,  art. 55,  da Lei n° 

8.666/1993. 

O reajuste em sentido estrito não impõe alteração contratual, pelo contrário, ele é a 

mera execução do contrato.  Assim, a Administração Pública, de ofício5, deve aplicar o índice 

financeiro estabelecido contratualmente para reajustar o seu preço e reequilibrar sua 

equação econômico-financeira. Trata-se de um dever que poderá ser feito, inclusive, por 

simples apostilamento.  

 

                                                           
5 De ofício, também conhecido como “ex officio”, refere-se ao ato determinado por  autoridade 
administrativa, em decorrência do cargo ou função que ocupa, o qual deve ser cumprido independentemente de 
pedido ou iniciativa da parte interessada. 



 

 

Considerando-se que é concedido, de ofício, pela Administração, eventual assinatura 

de Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo sem que a 

contratada tenha previamente suscitado seu direito ao reajuste ou promovido a ressalva do 

direito de assim proceder em momento posterior em nada afeta o seu direito ao reajuste em 

sentido estrito dos preços avençados. Desse modo, o instituto da preclusão não se aplica ao 

caso de reajuste. 

Porém, há exceções. A primeira refere-se à possibilidade de as partes, com previsão 

expressa no edital e no contrato, acordem a obrigação de prévio requerimento do contratado 

para a concessão do reajuste. O que deverá ser, na hipótese, observado e isentará a 

Administração de concedê-lo de ofício. Assim, a solicitação do reajuste pela contratada, em 

regra, não é uma condição para a fruição do direito, salvo se houver previsão contratual neste 

sentido. 

Então, apenas neste caso específico seria possível entendermos pela preclusão lógica, 

se transcorrido o período para o reajuste, o contratado não requerer a sua concessão e 

concordar em prorrogar a vigência contratual por mais um período, mantidas as demais 

condições inicialmente pactuadas. 

E a segunda diz respeito ao transcurso do prazo para o reajuste sem a sua concessão e 

a chegada do momento da prorrogação contratual, quando a análise da vantajosidade deverá 

ser elaborada (art. 57, II da Lei nº 8.666/1993). Nesse caso, valor não reajustado que será 

parâmetro para a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração. 

Assim, caso haja prorrogação da vigência contratual sem a prévia concessão do 

reajuste em sentido estrito, a legalidade da continuidade da execução do contrato deve ser 

precedida de negociação, de maneira a verificar se é possível a renúncia ao reajuste pelo 

contratado ou; em caso negativo, a Administração deverá  avaliar se há vantagem econômica 

para a prorrogação caso os preços sejam reajustados, observando a Orientação Normativa nº 

60, da AGU e o anexo IX, da IN nº 5/2017, e se há lastro orçamentário para os pagamentos, na 

esteira do art. 7º, § 2º, inciso III, e § 6°, da Lei nº 8.666/1993. 

 



 

 

8.1.2.2. Repactuação 

 

A repactuação visa a recomposição do valor contratual pela variação dos componentes 

dos custos do contrato. É uma espécie de reajuste contratual prevista no art.54 da IN nº 

5/2017, utilizada nas contratações de Serviços Continuados Com Regime de Dedicação 

Exclusiva de Mão de Obra.  

 

“Art. 54. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser 

utilizada nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano 

das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir. 

§ 1º A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada 

a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é 

direito do contratado e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos, conforme estabelece o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as 

condições efetivas da proposta. 

§ 2º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, 

em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, 

podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que 

tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos 

decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à 

execução do serviço. 

§ 3º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-

bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantos quanto forem os 

Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho das categorias envolvidas na 

contratação. 

§ 4º A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção 

ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos 

da mão de obra decorrente desses instrumentos.” 

 



 

 

A variação deve ser demonstrada analiticamente de acordo com a Planilha de Custos e 

Formação de Preços (decorrente de acordo, convenção ou dissídio coletivo, por ex.), deve estar 

prevista no edital e necessita observar o interregno mínimo de um ano, para que o contrato 

seja corrigido na exata proporção do desequilíbrio. Conforme entendimento do Tribunal de 

Contas da União, a repactuação deve ser empregada em contratos cuja prestação de serviços 

seja de duração continuada e quando os custos da mão de obra forem preponderantes na 

formação do preço contratual. 

O art. 55 da IN nº 5/2017, prevê a limitação temporal para o exercício do direito de 

repactuação, que deverá ser de no mínimo um ano para a primeira repactuação, contado a 

partir: 

a) da data limite para a apresentação das propostas constante no ato convocatório, 

em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo 

dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou 

b) da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente 

à época da apresentação da proposta quando a variação dos custos for decorrente de mão de 

obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos. 

Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data 

do fato gerador que deu ensejo à última repactuação (art.56). 

Nos contratos de serviço com dedicação de obra exclusiva, a remuneração envolve 

basicamente duas parcelas de custo: mão de obra + materiais e insumos. Sobre a base de 

cálculo formada a partir do somatório dessas duas parcelas incidem os custos indiretos, lucro e 

tributos, definindo o preço final. 

 

 



 

 

 

Na repactuação, o reajustamento da parcela referente à mão de obra deverá ser 

realizado por meio da demonstração analítica da variação dos componentes dos custos, que em 

regra, é feita por apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo Acordo, 

Convenção ou Dissídio coletivo de trabalho aplicado aos profissionais envolvidos na execução 

do ajuste. Em relação a parcela de custo com materiais e insumos, a correção dos efeitos 

inflacionários é realizada por meio de reajuste por índice. Em ambos os casos deve ser 

observado o interregno de tempo de um ano e a data base utilizada para a contagem.  

 

 

 

A vigência dos novos valores poderá retroagir a data de ocorrência do fato gerador 

que deu causa à repactuação.  

A repactuação deverá ser solicitada pela contratada. Segundo o entendimento do 

TCU, as repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do 

contrato serão objeto de preclusão lógica com a assinatura da prorrogação contratual (TA) ou 

com o encerramento do contrato.  Nesse sentido, preclusão é a perda da faculdade de praticar 

ato em razão da prática de outro ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar, 



 

 

gerando uma expectativa para a Administração Pública de que o contratado desistiu de pleitear 

a recomposição dos custos. 

A decisão sobre o Pedido de Repactuação deverá ser feita no prazo máximo de 60 dias, 

contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos (art.57, 

§3º). Este prazo ficará suspenso enquanto a contratada não realizar a entrega de todos os 

documentos solicitados pela Administração para a comprovação da variação dos custos.  

De acordo com o § 4º do art. 57 da IN nº 5/2017, as repactuações deverão ser 

formalizadas por APOSTILAMENTO, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, 

que deverão ser formalizadas por TERMO ADITIVO.  

 

OBS: O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com base no 

art. 65, da Lei nº 8.666/1993, poderá ser solicitado a qualquer tempo, independentemente de a 

contratante já ter solicitado a repactuação.  

 

8.1.3. Revisão, Reajuste e Repactuação nos Contratos decorrentes de SRP 

 

Os Contratos decorrentes de SRP poderão ser objeto de revisão, reajuste e 

repactuação nos mesmos moldes dos demais contratos. Decorrido o prazo de doze meses da 

data da apresentação das propostas ou da data do orçamento a que a proposta se referir, caso 

detentor da ata tenha sido contratado, este fará jus ao reajuste e à repactuação, conforme 

previsto no edital. 

A Ata do SRP possui validade de doze meses após a sua assinatura, deste modo é 

possível a contratação até o último dia. Sendo assim, poderá ocorrer situações em poderão 

resultar na celebração de contratos 12 meses após a apresentação da proposta.  

Nesta situação, os preços fixados em ata não poderão ser reajustados ou repactuados, 

mas apenas os contratos decorrentes da ata.  

 

 



 

 

8.1.4. Quadro Comparativo 

 REVISÃO REAJUSTE REPACTUAÇÃO 

PREVISÃO LEGAL 

 

Art.65, II, “d” e §5º 

da Lei nº 

8.666/1993 

 

Lei 8.666/1993, 

art.40, XI e 55, III 

Lei 9.069/1995 

Lei 10.192/2001 

Decreto 9.507/2018 e IN 

nº 05/2017, MPDG 

CAUSAS 
Imprevisibilidade Inflação Adequação aos preços de 

mercado 

CABIMENTO 

Qualquer contrato Qualquer contrato Serviços continuados sob 

regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra 

PRAZO AQUISITIVO Não há 1 ano/(12 meses) 1 ano/(12 meses) 

FORMALIZAÇÃO Termo Aditivo Apostila Apostila 

PREVISÃO Desnecessária Obrigatória Obrigatória 

CONCESSÃO A pedido Automática A pedido 

    

 

8.2. Das atribuições do Gestor e do Fiscal na revisão, reajuste e repactuação 

 

Fiscal 

O Fiscal do Contrato não atua nos procedimentos de reajuste, revisão e repactuação. 

 

Gestor 

a) Analisar a solicitação do contratado; 

b) Verificar o vencimento dos prazos nos casos de reajuste e repactuação; 

c) Iniciar e conduzir o processo até seu término; 

d) Elaborar relatório conclusivo sobre a concessão ou não da revisão; 



 

 

e) Solicitar os pareceres jurídicos e técnicos; 

f) Providenciar os documentos que embasem a elaboração do Termo Aditivo; e 

g) Encaminhar o Termo Aditivo para assinatura e publicação. 

 

8.3. Observações importantes6 

 

a) A revisão, o reajuste e a repactuação também podem ocorrer a favor da 

Administração, nos casos em que as circunstâncias pertinentes a cada instrumento ocasionar a 

diminuição dos custos previstos inicialmente nos contratos; 

 

b) A concessão do Reequilíbrio Econômico-Financeiro deverá ser avaliada pelos setores 

contábil e jurídico, a fim de que sejam verificados o impacto financeiro contratual e o 

enquadramento legal da situação fática que ocasionou a revisão; 

 

c) O Desequilíbrio Econômico-Financeiro deverá ser avaliado sobre o enfoque 

contratual; 

 

d) No caso de acordo, convenção ou dissídio coletivo, os efeitos da repactuação devem 

retroagir à data fato gerador, independente da data do requerimento da contratada; 

 

e) De acordo com o entendimento do TCU, caso a contratada manifeste interesse na 

prorrogação do prazo de vigência, sem realizar o requerimento de repactuação, implica na 

renúncia de seu direito; 

 

f) Após a extinção do contrato, não cabe o pedido de Reequilíbrio Econômico-

Financeiro; 

 

                                                           
6 PÉRCIO, Gabriela Verona. Contratos Administrativos: Manual para Gestores e Fiscais. 3. ed. Curitiba: 
Juruá, 2020. p.174. 



 

 

g) Em relação aos contratos decorrentes de SRP, aplicam-se as regras gerais de revisão, 

reajuste e repactuação, devendo ser observado o Decreto nº 7892/2013 nos casos em que se 

admite a revisão dos preços registrados em Ata; e 

h) Deverá ser verificado o “checklist” disposto no sitio da AGU em “MODELO DE 

CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS/Modelos de Licitações e Contratos/Listas de 

Verificação/Aditamentos Contratuais.” 

 

 

9. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

A exigência da garantia contratual é faculdade da Administração e deve ser exercida 

conforme as necessidades reais e concretas do objeto a ser executado.  

O Gestor do Contrato, ao exigir a garantia, as quais deverão ter previsão obrigatória no 

instrumento convocatório, deverá justificar a complexidade e a vultosidade do contrato, 

salientando os riscos referentes ao cumprimento das obrigações e os prejuízos decorrentes da 

má execução do contrato. 

Cabe ao contratado a escolha da modalidade de garantia que será utilizada, cabendo a 

Administração apenas avaliar se a modalidade escolhida (caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública; seguro-garantia; fiança bancária) atende aos requisitos formais e materiais de 

admissibilidade. Tais modalidades encontram-se disciplinadas no art. 56 da lei de licitações: 

 

“Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no 

instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações 

de obras, serviços e compras. 

(...) 

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 



 

 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária. 

§ 2º A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento 

do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, 

ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo. 

§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta 

complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de 

parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia 

previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por cento do valor do 

contrato.  

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução 

do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

§ 5º Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, 

dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o 

valor  

desses bens.” 

 

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

contratada, quando couber. 

 

OBS: A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos acima 

indicados. 

 



 

 

9.1. Prazo de apresentação da Garantia do Contrato 

 

De acordo com o anexo VII-F da Instrução Normativa nº 05/2017, a exigência de 

garantia de execução do contrato deverá observar as seguintes exigências: 

a) A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de dez dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura do contrato, 

comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária; 

b) A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 

atraso, observado o máximo de 2%; 

c) O atraso superior a 25 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem 

os incisos I e II, do art. 78, da Lei nº 8.666/1993. 

 

9.2. Limites para a exigência da garantia 

 

Nos casos de contratação de Serviços Continuados Com Dedicação Exclusiva de Mão 

de Obra, o valor da garantia deverá corresponder a cinco por cento do valor total do contrato, 

limitada ao equivalente a dois meses do custo da Folha de Pagamento dos Empregados da 

contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados; 

Em se tratando de obras, serviços ou fornecimento de grande vulto envolvendo alta 

complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis esse percentual poderá atingir dez por 

cento do valor do contrato, justificadamente conforme § 3º, do artigo 56, da Lei nº 8.666/1993. 

A Lei de Licitações define em seu art. 6º, inciso VI, obras, serviços ou fornecimento de 

grande vulto como “aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido 

na alínea c do inciso I, do art. 23, desta Lei”. Assim, atualmente, serão consideradas de grande 



 

 

vulto as contratações com valor superior a R$ 82.500,000,00 (oitenta e dois milhões e 

quinhentos mil reais).  

O requisito grande vulto deverá ser cumulado com a “alta complexidade” e os “riscos 

financeiros consideráveis”, os quais deverão ser comprovados em pareceres técnicos. 

 

9.3. Vigência da garantia do contrato 

 

A garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, 

deverá ter validade de até três meses após o término da vigência contratual, devendo ser 

renovada a cada prorrogação. 

 

9.4. Extinção da Garantia 

 

A garantia será considerada extinta nos seguintes casos: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Administração, mediante Termo Circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as 

cláusulas do contrato; e  

b) com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no item 9.3 

acima, que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência 

de sinistro. 

 

9.5. Da Retenção da Garantia 

 

Na contratação de Serviços Continuados Com Fornecimento de Mão de Obra Exclusiva 

deverá haver previsão expressa no contrato e seus aditivos de que a garantia somente será 

liberada mediante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias 

trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não 



 

 

ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será 

utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela Administração. 

 

A garantia poderá ser liberada, também, caso a empresa comprove que os 

empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 

interrupção do contrato de trabalho. 

 

O contrato deverá prever, ainda, como condição para as eventuais repactuações, que 

o contratado deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo 

que se mantenha a proporção de cinco por cento em relação ao valor contratado. 

 

9.6. Observações Importantes 

 

a) A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta 

específica com correção monetária, em favor do contratante; 

b) Caso haja opção por utilizar títulos de dívida pública, estes devem ter sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda; 

c) No caso de garantia na modalidade fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil; 

d) No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 

utilizados quando da contratação; 

 

e) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 

05 dias úteis, contados da data em que for notificada; 



 

 

f) A contratante executará a garantia na forma da legislação que rege a matéria; e 

 

g) Caso haja necessidade de acionamento da garantia, recomenda-se promover a 

notificação da contratada e da seguradora ou da entidade bancária dentro do prazo de vigência 

da garantia, sem prejuízo da cobrança dentro do prazo prescricional. 

 

 

10. DO PAGAMENTO 

 

O pagamento deverá ser realizado no prazo contratual, após o recebimento definitivo 

do objeto e contra nota fiscal ou fatura emitida. Neste ato, o Gestor concretiza o ateste da 

execução dos serviços/fornecimento de bens anexo V, devendo obedecer as seguintes 

diretrizes: 

a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, 

por escrito, as respectivas correções; 

b) Emitir TERD para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados/objetos 

fornecidos, com base nos relatórios e documentos apresentados; e 

c) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), se 

for o caso, observado o anexo VIII-A, da IN nº 05/2017, ou instrumento substituto, se for o 

caso. 

A apresentação, pelos Fiscais, de documentos comprobatórios da Regularidade Fiscal 

será necessária, sendo possível que isso ocorra mediante consulta a sistemas de cadastramento 

e sítios eletrônicos. A Irregularidade Fiscal não autoriza a retenção de pagamentos, cabendo à 

Administração assinalar prazo para regularização, notificar os órgãos competentes e aplicar, 

conforme o caso, a sanção prevista no edital e/ou contrato. 



 

 

A IN SEGES nº 05/2017, no anexo XI, estabelece um roteiro para a realização do 

pagamento. 

 

10.1 Retenção x Glosa 

 

Retenção não se confunde com a glosa de pagamento. A retenção consiste no ato de 

guardar consigo, por direito, algo que é de outro, ao passo que a glosa seria o ato de anular ou 

rejeitar parte de uma conta com vistas a promover um dimensionamento entre o que foi 

realmente executado e o que deve ser efetivamente pago. 

A  retenção   é   permitida nas hipóteses  do art.  8º,  III e  VII,  § 1º a 4º,   do   Decreto 

nº 9.507/2018, bem como dos arts. 64, 65, II, 66, I, II da IN nº 05/2017. 

O TCU, no Acórdão nº 3.301/2015 – Plenário, da Relatoria do Min. Walton Alencar 

Rodrigues, de 9 de dezembro de 2015, portanto, antes mesmo da entrada em vigor na IN nº 

05/2017, recomendou que fossem adotados os seguintes procedimentos, para se resguardar 

contra dívidas trabalhistas da prestadora de serviços continuados com dedicação exclusiva de 

mão de obra:  

 

“a) prever nos contratos, de forma expressa: autorização para retenção de 

pagamentos devidos em valores correspondentes às obrigações trabalhistas 

inadimplidas pela contratada, incluindo salários e demais verbas trabalhistas, 

previdência social e FGTS, concernentes aos empregados dedicados à execução do 

contrato; autorização para realização de pagamentos de salários e demais verbas 

trabalhistas diretamente aos empregados da contratada, bem assim das 

contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos; 

aprovisionamento, em conta vinculada, de valores relativos a férias, décimo terceiro 

e multa sobre o FGTS, na forma prevista 19-A, inciso I, da IN/SLTI/MP2/08, com 

redação dada pela IN/SLTI/MP 6/13; b) depositar os valores retidos cautelarmente 

junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no 

pagamento dos salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das 

contribuições sociais e FGTS, quando não for possível a realização desses 



 

 

pagamentos pela própria Administração dentre outras razões, por falta da 

documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e 

guias de recolhimento; c) fazer constar dos contratos cláusula de garantia que 

assegure pagamento de: prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; prejuízos diretos causados à 

contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; e 

obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada; d) caso 

sobrevenham, durante a vigência contratual, ações trabalhistas promovidas por 

empregados dedicados ao ajuste, considerando o teor dos pleitos, investigar se há 

irregularidades no pagamento de verbas trabalhistas, solicitando os documentos 

correspondentes; comprovada a inadimplência , reter pagamentos devidos em 

valores correspondentes  às obrigações trabalhistas inadimplidas.” 

 

A glosa encontra fundamento no item 1, do anexo VII-B, da IN nº 05/2017 e se realiza 

quando os serviços não produzem os resultados, ou não são executados com a qualidade 

mínima dimensionada, ou ainda, quando o fornecimento ocorre em montante insuficiente ao 

que foi efetivamente contratado, situações tendentes a provocar um redimensionamento no 

valor a ser pago. 

Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa 

para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos 

tributários sobre valor glosado pela Administração. 

Recomenda-se realizar o controle de glosas por meio do formulário constante no 

anexo T deste manual. 

 

10.2. Pagamento por Fato Gerador X Conta Vinculada 

 

A IN nº 05/2017, da SEGES, no art. 18, dispõe no sentido de que para as contratações 

de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o procedimento sobre 

Gerenciamento de Riscos, conforme especificado nos arts. 25 e 26, obrigatoriamente 



 

 

contemplará o risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com 

FGTS da contratada. 

Para o afastamento dos riscos, poderão ser adotados os seguintes controles internos: 

Conta-Depósito Vinculada  e Pagamento pelo Fato gerador. 

 

10.2.1.  Conta-Depósito Vinculada 

 

Trata-se de conta bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de 

Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do antigo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. Nessa conta, os recursos ficam resguardados e somente serão 

liberados com expressa autorização do órgão contratante, mediante comprovação das 

despesas por parte da empresa, não constituindo, portanto, um fundo de reserva. Consiste 

numa forma diferida de pagamento à contratada, pois antecipa o pagamento de evento futuro, 

que só possibilita a utilização do recurso com o aperfeiçoamento do evento (pagamento de 

férias, 13º salário, multa fundiária) e   deve   atender  o disposto nos art. 40, XIV e art. 55, III, 

ambos da Lei nº 8.666/1993. 

A IN nº 5, de 2017, traz ainda um anexo exclusivamente dedicado à Conta-Depósito 

Vinculada - bloqueada para movimentação, o anexo XII, onde estão relacionados:  

a) os percentuais para provisionamento;  

b) as regras de abertura, movimentação e encerramento;  

c) o modelo de termo de cooperação entre o órgão e a instituição bancária para 

operação da Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação; e  

d) os modelos de documentos para cadastro, movimentação, dentre outros. 

 

O item 2, do anexo XII, da IN nº 5/2017, apresenta quais serão os encargos que devem 

ser provisionados à Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação. 

 

“2. O montante dos depósitos da Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para 

movimentação será igual ao somatório dos valores das seguintes provisões: a) 13º 



 

 

(décimo terceiro) salário; b) férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias; c) multa 

sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e d) encargos 

sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.” 

 

10.2.2. Pagamento pelo Fato Gerador 

 

Tal metodologia visa garantir que a Administração se responsabilize tão somente pelo 

pagamento dos custos decorrentes de eventos efetivamente ocorridos, mitigando pagamentos 

dos custos estimados existentes nas propostas de prestação de serviços que muitas vezes não 

se realizam, a exemplo de valores para rescisão, ausências legais, e os auxílios maternidade e 

paternidade, dentre outros. 

Caso não sejam comprovados os eventos trabalhistas, dentre outros futuros e incertos, 

que dariam ensejo ao pagamento pela Administração, esses não comporão os custos finais para 

pagamento do contrato.  

O Pagamento pelo Fato Gerador tem como indicador intrínseco permitir com mais 

efetividade que a Administração quantifique os serviços e afira seus resultados, ocasionando, 

por sua vez a possibilidade de redimensionamento de valores a serem pagos à contratada. 

Com essa nova metodologia, o pagamento pela Administração somente ocorrerá 

quando houver uma situação de fato ou conjunto de fatos, prevista na lei ou contrato, 

necessária e suficiente à sua materialização, que gera obrigação de pagamento pela 

Administração. Por outro lado, para o fornecedor, a efetivação de seu direito somente nasce 

quando da comprovação ou realização de evento programado na sua composição de custos. Se 

esses não ocorrem, o direito não se consolida. Cita-se como exemplo, a não ocorrência das 

seguintes rubricas a) licenças maternidade e paternidade; b) óbitos na família; c) verbas de 

rescisão; d) ausências legais.  

Portanto, a metodologia de Pagamento pelo Fato Gerador prima - para além da 

fiscalização da avaliação qualitativa na execução do objeto contratado - pela verificação do 

nascimento de cada situação que possa ensejar o pagamento pela Administração, tendo em 



 

 

vista que o contratado tem mera expectativa de direitos sobre o recebimento pela sua 

prestação de serviço considerando que, enquanto esta não se realiza e é devidamente aferida 

pelo Fiscal, não gera direito adquirido pelo seu recebimento. 

Fortalece essa assertiva, quando a IN nº 5, de 2017, em seu anexo VII-B (Diretrizes 

específicas para elaboração do ato convocatório), traz expressamente que a não ocorrência dos 

fatos geradores, ou enquanto não houver a comprovação de determinadas rubricas que 

compõem a prestação de serviços não for demonstrada pelo contratado, estes não comporão 

os pagamentos mensais, nem gerarão direito adquirido a essas verbas ao final da vigência do 

contrato. 

 

 

11.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O descumprimento total ou parcial das disposições contratuais pode gerar prejuízos 

para a Administração, podendo ter como consequência a aplicação de penalidades à empresa 

contratada e apuração da responsabilidade aos agentes públicos envolvidos e até a rescisão do 

contrato. 

É obrigação do Gestor e dos Fiscais monitorar a execução dos contratos sob sua 

responsabilidade e intervir em caso de identificação de qualquer inconformidade. 

A apuração de descumprimento contratual e a aplicação de penalidades pressupõem a 

observância do devido processo legal, por meio de processo formal e regular, garantindo ao 

acusado o direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 5º, incisos LV e LVII, 

da Constituição Federal. 

 

11.1. PENALIDADES 

11.1.1. Previsão na Lei nº 8.666/1993 

O artigo 87 da lei de licitações prevê as seguintes penalidades:  



 

 

a) Advertência (art. 87, I) - Caracteriza um alerta ao contratado para que o fato 

relatado pela fiscalização não seja reincidente; 

b) Multa (art. 87, II) - É uma sanção pecuniária. A multa pode ser de mora, por atraso 

na execução e sancionatória, por inexecução total ou parcial. Contudo deve estar claramente 

definida no edital ou no contrato, podendo ser aplicada cumulativamente com as demais 

penalidades; 

c) Suspensão Temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos (art. 87, III) - Conforme o Parecer nº 

00003/2021/CNLCA/CGU/AGU, que dispõe que a aplicação da sanção prevista no art. 87, III, da 

Lei nº 8.666/1993, por uma das Forças Armadas (FFAA), produz efeitos apenas para o órgão 

sancionador, e não mais no âmbito de todo o Ministério da Defesa, razão pela qual não atingirá 

as demais FFAA; e 

d) Declaração de Inidoneidade (art. 87, IV) - É a pena mais severa. A contratada fica 

impedida de participar em procedimentos licitatórios e contratos de toda a Administração 

Pública (Federal, Estadual, Distrital e Municipal). A situação permanece enquanto durarem os 

motivos que ensejaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou. 

 

Observações: 

a) Cumulativamente com a multa poderão ser aplicadas as sanções de advertência, 

suspensão temporária e declaração de inidoneidade; 

b) Após regular Processo Administrativo, havendo aplicação de multa, seu valor deverá 

ser descontado da garantia contratual (se houver); 

c) Quando o valor da multa ultrapassar o da garantia, ou esta não existir, o contratado 

responderá pela diferença, ocorrendo descontos dos pagamentos ainda devidos; 

d) Se, ainda assim, for insuficiente, esgotada a via administrativa, o valor restante será 

cobrado judicialmente; 



 

 

e) Com relação aos contratos comerciais cujos pagamentos são efetuados com 

recursos oriundos de financiamentos (operações de crédito externas e internas), quando o 

valor da multa ultrapassar o da garantia, ou esta não existir, o contratado responderá pela 

diferença. A cobrança do referido pagamento deverá ser efetuada por via administrativa e, em 

caso de insucesso, judicialmente; e 

f) Caso o contratado se recuse a pagar a multa, cópia de todo o processo deve ser 

encaminhada ao GCM, visando à propositura da competente ação judicial, consoante o 

disposto na Portaria nº 319/MB/2013. 

 

11.1.2. Previsão de Penalidades na Lei nº 10.520/2002  

 

O art. 7º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade de 

licitação denominada pregão, prevê a aplicação das seguintes penalidades:  

a) Impedimento de licitar e de contratar com a União; e  

b) Descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos. 

Na aplicação destas penalidades, a MB poderá utilizar como referência a Instrução 

Normativa AS/SG-PR nº 1, de 23 de novembro de 2020, que estabelece procedimentos para a 

definição da dosimetria na aplicação das penalidades previstas no caput do art. 7º da Lei nº 

10.520, no âmbito da Presidência da República.  

A tabela abaixo apresenta a correlação entre conduta e penalidades prevista na IN nº 

1/2020. Vejamos:  

 

CONDUTA PENALIDADE 

I - não assinar o contrato/ata de 

registro de preços. 

Pena - impedimento do direito de licitar e 

contratar com a União e descredenciamento 

do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF pelo período de 4 

(quatro) meses; 



 

 

II - deixar de entregar documentação 

exigida para o certame. 

 

Pena - impedimento do direito de licitar e 

contratar com a União e descredenciamento 

do SICAF pelo período de 2 (dois) meses; 

III - fizer declaração falsa ou 

apresentar documentação falsa. 

 

Pena - impedimento do direito de licitar e 

contratar com a União e descredenciamento 

do SICAF pelo período de 24 (vinte e quatro) 

meses; 

IV - ensejar o retardamento da 

execução do certame; 

 

Pena - impedimento do direito de licitar e 

contratar com a União e descredenciamento 

do SICAF pelo período de 4 (quatro)meses; 

V - não mantiver a proposta. 

 

Pena - impedimento do direito de licitar e 

contratar com a União e descredenciamento 

do SICAF pelo período de 4 (quatro)meses; 

VI - falhar na execução do contrato. 

 

Pena - impedimento do direito de licitar e 

contratar com a União e descredenciamento 

do SICAF pelo período de 12 (doze) meses; 

VII - fraudar na execução do contrato. 

 

Pena - impedimento do direito de licitar e 

contratar com a União e descredenciamento 

do SICAF pelo período de 30 (trinta)meses; 

VIII - comportar-se de modo 

inidôneo. 

 

Pena - impedimento do direito de licitar e 

contratar com a União e descredenciamento 

do SICAF pelo período de 24 (vinte e quatro) 

meses; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

 

Pena - impedimento do direito de licitar e 

contratar com a União e descredenciamento 

do SICAF pelo período de 40 (quarenta) 

meses; 

 



 

 

11.1.2.1.  Definições das Condutas 

 

Para fins de aplicação da Instrução Normativa AS/SG-PR nº 1/2020, considera-se: 

a) não assinar o contrato/ata de registro de preços: deixar de assinar o contrato ou a 

ata de registro de preços ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 

b) ensejar o retardamento da execução do certame: qualquer ação ou omissão do 

licitante que prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra 

no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que 

atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços; 

 

c) não manter a proposta: a ausência de envio da proposta, bem como a recusa do 

envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da 

desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja 

fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a 

impossibilidade de seu cumprimento; 

 

d) falhar na execução do contrato: o inadimplemento grave ou inescusável de 

obrigação assumida pelo contratado; 

 

e) fraudar na execução do contrato: a prática de qualquer ato destinado à obtenção de 

vantagem ilícita, para si ou para outrem, induzindo ou mantendo em erro a Administração 

Pública; e 

 

f) comportar-se de modo inidôneo: a prática de atos direcionados a prejudicar o bom 

andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter 

competitivo do procedimento licitatório; ação em conluio ou em desconformidade com a lei; 



 

 

indução deliberada a erro no julgamento; prestação falsa de informações; apresentação de 

documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a 

prejudicar a veracidade de seu teor original. 

 

11.1.2.2.  Majoração das Sanções 

 

As sanções poderão ser majoradas em cinquenta por cento, para cada agravante, até o 

limite de sessenta meses, em decorrência das seguintes situações: 

a) quando restar comprovado que o licitante ou contratado tenha registro no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF de penalidade aplicada no âmbito da 

Presidência da República, em decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas na 

presente norma, nos doze meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada 

a penalidade; 

b) quando restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado 

por não atender às condições do edital, quando for notória a sua impossibilidade de 

atendimento ao estabelecido; 

c) quando o licitante, deliberadamente, não responder às diligências destinadas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório; ou 

d) quando restar comprovado que o licitante tenha prestado declaração falsa de que é 

beneficiário do tratamento diferenciado concedido em legislação específica. 

 

11.1.2.3.  Redução das Penas  

 

As penas previstas nos itens I, II, IV e V da tabela, poderão ser reduzidas em cinquenta 

por cento, uma única vez, após a incidência da majoração, quando não tenha havido nenhum 

dano à Administração e reste comprovado que a conduta praticada tenha sido decorrente de: 

a) falha escusável do licitante ou contratado; 



 

 

b) apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não 

tenha contribuído, ou que não sejam de fácil identificação; ou 

c) apresentação de documentação que não atendeu às exigências do edital, desde que 

encaminhada de forma equivocada e sem indício de dolo. 

 

11.1.2.4. Afastamento de Penalidade  

 

A penalidade prevista no item II da tabela (deixar de entregar a documentação exigida 

para o certame) será afastada quando a entrega da documentação ocorrer fora dos prazos 

estabelecidos, desde que não tenha acarretado prejuízos à Administração, observando-se 

ainda, cumulativamente, que: 

a) a documentação entregue esteja correta e adequada ao que fora solicitado; 

b) eventual atraso no cumprimento dos prazos não seja superior à sua quarta parte; 

c) não tenha ocorrido nenhuma solicitação de prorrogação dos prazos; 

d) não tenha ocorrido nenhuma hipótese no item 11.1.2.2; e 

e) o licitante faltoso não tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorrência 

da prática de quaisquer condutas tipificadas na presente norma em procedimentos licitatórios 

ou em contratações ocorridas nos doze meses que antecederam o fato em razão do qual será 

aplicada a penalidade. 

 

Observações: 

a) Quando a ação ou omissão do licitante ou contratante ensejar o enquadramento de 

concurso de condutas, aplicar-se-á a pena mais grave; 

b) A aplicação das penas dispostas na IN AS/SG-PR nº 1/2020 não exclui a possibilidade 

de aplicação de outras sanções previstas no edital, no contrato ou na legislação vigente, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, inclusive por perdas e danos causados à 

Administração; e 



 

 

c) Na apuração dos fatos, a Administração atuará com base no Princípio da Boa-fé 

Objetiva, assegurando ao licitante ou ao contratante a ampla defesa e o contraditório, o direito 

de juntar todo e qualquer meio de prova necessário à sua defesa, podendo, inclusive, requerer 

diligências. 

 

11.2 Competências para a Aplicação das Sanções 

 

Em conformidade com a Portaria nº 180/MB/2001, as autoridades competentes para 

aplicar as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993, e no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 

são as seguintes: 

a) advertência e multa - pela Autoridade que determinou a realização da licitação ou 

celebrou o contrato administrativo (OD); 

b) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Comando da Marinha- pelo Almirante da Cadeia de Comando da OM ou o próprio titular da 

OM, quando for Almirante, o Diretor do Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro e os 

presidentes das CNE; e 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Federal - Ministro da Defesa. 

A declaração de inidoneidade, de competência exclusiva do MD, deverá ser proposta 

pela OM na qual o Adjudicatário ou Contratada deu causa a sua aplicação e encaminhada via 

cadeia hierárquica. 

Os efeitos oriundos da aplicação das sanções de impedimentos de licitar e contratar no 

âmbito da União (art. 7º, da Lei nº 10.520/2002) e de declaração de inidoneidade (inciso IV, do 

art.87, da Lei nº 8.666/1993) não retroagem, competindo à Administração, diante dos 

contratos existentes, avaliar a imediata rescisão no caso concreto. 

 

11.3  Procedimento para a Apuração de Responsabilidade 

 

O procedimento de apuração observará as seguintes etapas: 



 

 

a) Fase preliminar; 

b) Notificação e defesa prévia; e 

c) Aplicação da sanção. 

 

11.3.1. Fase preliminar 

 

a) O Gestor/Fiscal ao identificar a suposta infração, deverá realizar, inicialmente, as 

tratativas iniciais, a fim de saná-las, sempre que possível de forma amigável; 

b) No caso de não cumprimento, por parte do fornecedor, da obrigação no prazo 

determinado, o Gestor/Fiscal, conforme o caso, deverá realizar a devida notificação por meio 

de Carta, com Aviso de Recebimento (AR); 

c) O fornecedor terá direito a apresentar sua defesa prévia no máximo de cinco dias 

úteis; 

d) Após o recebimento da defesa do fornecedor, o Gestor/Fiscal deverá elaborar 

Parecer fundamentado, que defina a suposta infração, indique o dispositivo contratual ou 

editalício violado e sugira as sanções a serem aplicadas; e 

e) O Parecer deverá ser enviado para o OD por meio de CI ou CP, juntamente com os 

seguintes documentos: 

I) Carta enviada ao fornecedor, com AR; 

II) Parecer do Gestor/Fiscal; 

III) Demais documentos julgados pertinentes para o embasamento do processo; 

f) Se, após análise dos documentos, for constatado que os fatos não correspondem a 

uma infração ou que os argumentos trazidos pela empresa podem ser aceitos por possuírem 

justificativa capaz de afastar a sanção prevista, o OD poderá decidir pelo arquivamento dos 

autos, por meio de despacho fundamentado; e 

g) Caso o OD julgue a aplicação da sanção pertinente, o todos os documentos deverão 

ser encaminhados ao Setor de Contratos para a autuação do Processo Administrativo. 

 

 



 

 

11.3.2. Notificação e Defesa Prévia 

 

a) A notificação do fornecedor será feita via ofício da própria OM, com aviso de 

recebimento, e conterá descrição do fato, as conclusões quanto à análise das justificativas 

apresentadas pela empresa, se houver, informação acerca da sanção indicada na fase 

preliminar e prazo de cinco dias úteis para manifestação, nos casos de advertência, multa, 

suspensão temporária de participação e impedimento de licitar e contratar com a 

Administração Pública; e de dez dias úteis nos casos de declaração de inidoneidade; 

b) não sendo possível a notificação via ofício, o fornecedor será citado por edital 

publicado no DOU; e 

c) transcorrido o prazo estipulado no edital sem que haja manifestação por parte da 

empresa, será lavrado Termo de Revelia, o qual será juntado aos autos (Processo 

Administrativo) para fins de comprovação.  

A defesa prévia apresentada será analisada pelo Analista Jurídico que deverá elaborar 

Nota Técnica nos seguintes moldes:  

a) no caso de serem aceitos os argumentos na defesa, apresentar justificativa da não 

aplicação da penalidade e sugestão de arquivamento dos autos; e 

b) se for constatado que o comportamento do fornecedor corresponde a uma infração 

ou que os argumentos trazidos não são capazes de afastar a sanção prevista, sugerir a aplicação 

da sanção. 

Após a emissão da manifestação jurídica, o processo deverá ser encaminhado ao Setor 

de Contratos, para sanar os devidos apontamentos jurídicos, se houver. 

 

11.3.3. Aplicação da Sanção 

a) Os autos do processo administrativo serão enviados à autoridade competente 

(Titular da OM/OD), para aplicação da sanção cabível, nos termos do item 11.2. Caso seja 

aplicada a penalidade de Declaração de Inidoneidade, deverá ser providenciado ofício ao 

Ministro da Defesa, via Cadeia de Comando; 



 

 

b) Caso julgado necessário serão realizadas novas diligências para complementação de 

informações ou produção de provas adicionais necessárias à instrução processual, bem como a 

apreciação quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção proposta, além das 

considerações sobre eventuais critérios que a autoridade entenda pertinentes; e 

c) Após, caberá a autoridade competente exarar a decisão pela aplicação ou não da 

penalidade ou decidir pela desclassificação da sanção: 

I) se a decisão for pela não aplicação da sanção, deverá ser exarado despacho 

fundamentado de forma a contemplar as razões que levaram a autoridade a entender pela 

inexistência da violação das regras da licitação ou contrato ou a acatar a defesa apresentada, 

com o consequente arquivamento dos autos; 

II) no caso de a autoridade competente entender procedente a penalidade, deverá 

ser exarada decisão pela aplicação da sanção, de forma a demonstrar as razões que levaram a 

autoridade a entender pela existência da violação das regras da licitação ou contrato e rejeitar 

a defesa apresentada; e 

III) no caso de entender pela aplicação de sanção diversa para a qual não seja 

competente, emitirá despacho encaminhando para a autoridade competente, respeitando a 

hierarquia da cadeia a qual está subordinada a OM. Cabe ressaltar que, para imposição da 

sanção a autoridade deverá levar em consideração, entre os fatores, os seguintes aspectos a 

fim de estabelecer a correta dosimetria da pena: 

1) Circunstâncias agravantes e atenuantes; 

2) Culpabilidade; 

3) Antecedentes da empresa a ser sancionada; 

4) Motivos e consequências do descumprimento contratual; e 

5) Comportamento da empresa durante o processo e sua proatividade em sanar o 

problema. 

 

 

 



 

 

11.4. Direito de Petição (art. 109) 

 

a) Uma vez atribuída a penalidade, será emitido pelo Setor de Contratos um Ofício ao 

fornecedor, informando a aplicação da sanção administrativa e conferindo o prazo de cinco dias 

úteis para a apresentação de recurso contra a decisão da autoridade competente; 

b) Caso o fornecedor apresente recurso, o processo deverá ser encaminhado ao 

Analista Jurídico para a emissão de Nota Técnica, visando subsidiar decisão da Autoridade 

Competente; e 

c) A Autoridade Competente (Titular de OM/OD) deverá se manifestar no prazo de 

cinco dias úteis, a contar do recebimento do recurso. No caso de Convite, o prazo para recurso 

será de dois dias úteis. 

 

11.5. Publicação da Sanção 

 

Caso a sanção seja ratificada, o Setor de Contratos providenciará a publicação em 

BONO, SICAF e no Diário Oficial da União. 

 

11.6. Formalização das Sanções 

 

As sanções a serem impostas pela OM serão formalizadas em Portaria onde constarão, 

obrigatoriamente, os motivos que as ensejaram, conforme modelo constante na página da 

INTRANET DA DAdM, em “Assessoria Jurídica/Modelos DAdM”. 

 

11.7. Registros das Sanções no Cadastro Geral 

 

Todas as sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no CADASTRO GERAL, 

sendo que a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com o CM deve ser lançada no sistema, na ocorrência “suspensão órgãos não 



 

 

integrantes do SISG” - código 021, ficando os efeitos da penalidade restritos ao âmbito da 

Marinha. 

A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade implica à inativação do 

cadastro, impossibilitando o fornecedor de material/executor de obra/prestador de serviço de 

relacionar-se comercialmente com a Administração Pública. 

 

11.8. Quadro Comparativo - Sanções Administrativas nas Leis nº 8.666/1993 e 

10.520/20027. 

 

Espécie Cabimento Abrangência Efeitos Peculiaridades 

Prescrição da 

pretensão 

punitiva 

Advertência 

Art.87, I da Lei 

nº 8.666/1993  

Faltas leves 

Ausência de 

prejuízos 

O próprio 

Contrato 

Administrativo 

Morais 
Não possui efeitos 

típicos 

Aplicável 

durante a 

vigência do 

contrato 

Multa moratória 

Art.86 da Lei nº 

8.666/1993 

Atraso 

injustificado 

O próprio 

Contrato 

Administrativo 

Pecuniários 

Possibilidade de 

aumento 

progressivo de 

valor 

Aplicável 

durante a 

vigência do 

contrato 

Multa por 

inadimplemento 

Art.87, II da Lei 

nº 8.666/1993 

Descumpriment

o total ou parcial 

do contrato 

O próprio 

Contrato 

Administrativo 

Pecuniários 

Cumulatividade 

com outras 

sanções 

Quinquenal, com 

apuração de 

responsabilidade 

pela inércia 

Suspensão e 

impedimento de 

contratar 

Art.87, III da Lei 

nº 8.666/1993 

Faltas graves, 

com prejuízo e 

que imponham a 

rescisão. 

No âmbito do 

MD e de todas 

as FFAA 

(Acórdão 

nº1.956/2019-

TCU). 

Moral 

Inacessibilidad

e a Licitações e 

Contratos 

Públicos 

Duração máxima 

de 2 anos 

Quinquenal, com 

apuração de 

responsabilidade 

pela inércia 

                                                           
7  PÉRCIO, Gabriela Verona. Contratos Administrativos: Manual para Gestores e Fiscais. 3. ed. Curitiba: 
Juruá, 2020. p.291. 



 

 

Declaração de 

inidoneidade 

para licitar e 

contratar 

Art.87, IV da Lei 

nº 8.666/1993 

Faltas 

gravíssimas, com 

prejuízos 

irreparáveis 

e/ou 

relacionada à 

conduta moral 

do contratado. 

Toda a 

Administração 

Pública 

Moral 

Inacessibilidad

e a Licitações e 

Contratos 

Públicos 

Enquanto 

perdurarem os 

motivos  

Duração mínima 

de 2 anos  

Possibilidade de 

reabilitação 

mediante 

ressarcimento de 

prejuízos 

Quinquenal, com 

apuração de 

responsabilidade 

pela inércia 

Impedimento de 

licitar e 

contratar Art.7º 

da Lei nº 10.520 

Faltas graves e 

gravíssimas, com 

ou sem prejuízo, 

em contratos 

decorrentes de 

pregão. 

Esfera 

federativa do 

órgão ou 

entidade que 

aplicou 

Moral 

Inacessibilidad

e a Licitações e 

Contratos 

Duração máxima 

de 5 anos 

Aplicável a 

infrações de 

diversas 

gravidades, com 

tempo dosado de 

acordo com o 

princípio da 

proporcionalidade

. 

Quinquenal, com 

apuração de 

responsabilidade 

pela inércia 

      

 

 

12. DA SUSPENSÃO E REINÍCIO DA EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 

 

No caso de paralisação do contrato, o Gestor e os fiscais devem observar que a 

suspensão do prazo contratual tem como marco inicial a data de expedição da ordem de 

paralisação da execução do objeto do contrato.  



 

 

A partir do momento em que expedida a ordem de paralisação, ela já se encontra apta 

a produzir seus efeitos próprios, dentre os quais o de obrigar o contratado a paralisar a obra ou 

o serviço, assim, os efeitos jurídicos da ordem de paralisação são imediatos. 

 

Desta forma, é necessária a lavratura formal do TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO 

CONTRATUAL, o qual deverá fazer remissão à data em que houve a efetiva paralisação da obra 

ou do serviço como sendo o termo inicial da suspensão do prazo contratual.  

 

O Termo Aditivo tem o efeito de dar publicidade, isto é, reconhece e torna pública 

uma situação jurídica anterior, bem como documenta, de forma ordenada, o evento ou 

modificação sofrida na contagem do prazo contratual. 

 

Do mesmo modo, quando for emitida ordem de reinício das obras ou serviços, e por 

não ocorrerem num mesmo momento, deve ser providenciado o TERMO ADITIVO DE REINÍCIO. 

 

Salienta-se que o procedimento mais indicado é providenciar a paralisação e o reinício 

dos serviços por meio de termos aditivos distintos. Contudo, quando o termo aditivo prevê data 

futura para o reinício dos serviços é admitida a lavratura de um só instrumento para os dois 

atos. 

 

Quando identificada a necessidade de paralisação do contrato, os fiscais devem 

comunicar o Gestor, apresentando as justificativas pertinentes. 

 

A suspensão deve se dar por ordem escrita da Administração, que deverá ser 

fundamentada e a decisão formalmente comunicada à contratada. Recomenda-se que a 

Contratada seja consultada e se manifeste dando anuência para suspensão contratual, 

observando prazo o disposto no inciso XIV do art. 78 da Lei nº 8.666/1993. 

 



 

 

13. DOS CRIMES DE LICITAÇÃO 

 

 

De acordo com o art. 9º, inciso II e III, do Código Penal Militar (CPM), condutas 

previstas em leis externas ao CPM podem ser enquadradas como crimes militares, desde que 

aconteçam dentro dos parâmetros da legislação supracitada. Logo, na presença de indícios de 

cometimento das condutas abaixo apresentadas, caberá à equipe fiscalizadora levar ao 

conhecimento da autoridade competente para que as devidas medidas sejam tomadas. São 

crimes de licitação, de acordo com o Código Penal: 

 

 “DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Contratação direta ilegal       

 

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses 

previstas em lei:     

 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.     

 

Frustração do caráter competitivo de licitação       

 

Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem 

vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do 

processo licitatório:      

 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.        

 

Patrocínio de contratação indevida     

 



 

 

Art. 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 

Administração Pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de 

contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário:    

 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.     

 

Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo     

 

Art. 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, 

inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos 

contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no edital 

da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com 

preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade:        

 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.     

 

Perturbação de processo licitatório       

 

Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo 

licitatório:     

 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.      

 

Violação de sigilo em licitação      

 

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou 

proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:      

 

Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa.       

 

Afastamento de licitante       

 

Art. 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, 

fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo:      



 

 

 

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência.        

 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em 

razão de vantagem oferecida.        

 

Fraude em licitação ou contrato     

 

Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela 

decorrente, mediante:       

 

I - entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade 

diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais;      ( 

 

II - fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, 

inservível para consumo ou com prazo de validade vencido;       

 

III - entrega de uma mercadoria por outra;       

 

IV - alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço 

fornecido;        

 

V - qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a 

Administração Pública a proposta ou a execução do contrato:      

 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.    

 

Contratação inidônea       

 

Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo:        

 

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa.       

 



 

 

§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo:      

 

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa.      

 

§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, 

venha a participar de licitação e, na mesma pena do § 1º deste artigo, aquele que, 

declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública.      

 

Impedimento indevido      

 

Art. 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer 

interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a 

suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito:      

 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.       

 

Omissão grave de dado ou de informação por projetista        

 

Art. 337-O. Omitir, modificar ou entregar à Administração Pública levantamento 

cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em 

frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em contratação para a 

elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo 

competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse:       

 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.        

 

§ 1º Consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos 

suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos 

preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições 

ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos 

mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos.       

 



 

 

§ 2º Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou 

de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.        

 

Art. 337-P. A pena de multa cominada aos crimes previstos neste Capítulo seguirá a 

metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% (dois por 

cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.” (Código 

Penal)     

 

 

14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 

- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências; 

- Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

- Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução indireta, 

mediante contratação, de serviços da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e 

Fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela 

união; 

- Instrução Normativa nº 5-SG/MPDG, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e 

diretrizes do procedimento de contração de serviços sob o regime e execução indireta no 

âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional; 

- Instrução Normativa AS/SG-PR nº 1, de 23 de novembro de 2020, estabelece critérios sobre 

conduta e dosimetria na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar prevista 

no art.7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no âmbito da Presidência da República; 

- Os Cadernos de Logística e demais documentos e orientações disponibilizados no Portal de 

Compras do Governo Federal, deverão ser utilizados como material complementar a este 

Manual. 


