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oRTENTAÇÂO TÉCNTCA No. OOl/2021

Assunto: Comp€têncla dos Flacala de Contraloa

Considerando as atribuiçôes institucionais qontidas na resoluçáo do TCM N" 1í2olo5 e

na Lei Municipal N" 625/2020, no exercício de sua funçáo, a Controladoria Geral do

Municlpio de Sâo Francisco do Conde - BA. do bu§car qualidade, lêgalidadê e

responsabilidade íiscel na g6atáo dos.ecursos públicos, vem por meio desta fomeceÍ

informaÇóes que subsidism e odentem os procedimento§ executados pelos gestotes e

agentes da Adminlstraçáo Pública Municipal, a respêito das competências das

Unidad6s Gêstorgs dos Contratos e dos Fiscais dos contÍato§, tenda como rgferência

o ATO .|o 0O l/202í -TCM/BA.

Esia o.iêntãção üata acêrca de aspeclos peÍtinentes sobre o Aú 58, lll e 67 da Lei

Federal n" 9.ô66/í993, eapêcialmente âos temag Íelevântes para os represê antesda

Administração que acompanham I liscalizam os çontÍatos adminisrãtivos. O objetivo

dâ orisntaçâo técnica á descrever as atribuições. a indispensabilidade. a forma dê

designaçáo, as principais açôe6 a seÍem Íeâlizadas e a resPonsabilizâção desses

reprêsentantes.

RESOLVE:

Racomendar aos Fiscais dos Contratos e das Unidades Gestoras dos Contratos

1. Competem aos Fl3cair do3 Contrato3 as s9guintes atribuigóes:

1.1 Aprasêntar-se como interlocutor entra a Contratada e a Unidade Ge§tgra do

Conlrato, alentando para âs quesiÕes relativas à:

a) pronogaÉo de Contrato junto à Autoridadê Competênte (ou às instâôcias

competentes). qug dgvê ser providenÇiada antes de §êu tármlno, com ántecedâncie

mlnlma de 60 (gessenta) dias para os contralos dê preslaçào dê aerviços ex6cúados

dê forma contÍnu9, reunindo â3 iustlÍiÇativâs pert,nentos;

1

&

.{-!

http://pmsaoíranciscodocondêba,imprensaoÍicial.org/

ónoÃorseton: coNTRoLADoRta cERAL oo MuNrcipro - cocEM
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

I



SuinÍa-Íeirl
25 de feveteíro de 2021
Ano W . Ediçdo N' 17l I

Diário ()ficial tl<r

EXECUTIVO

ffi
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO DO CONOE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Oeps.t!mento de Normatlz.çáo

b) comunicaçáo para abertura de nova licitação à áÍsa competênte, coÍr antecôdência

razoável e ântes de findo a estoque de bens e/ou a preslaçâo de serviços, auxiliando a

Unidade Requisitante na elaboraçáo do respeciivo Termo d6 Refsrência, com a

rcalizaçáo de ampla p6quisa de merçado, contendo os respeqtivos pregos médios

referente6 ao objsto do contÍato.

í.2. Acompanhar a gxesu9áo dos contralos a qus íicaram incumbidos, com as

sêguintês atribuiçóes:

a) avaliâr regulâÍmente a execução do objeto contratual, procedendo a sua mediçáo e

âtêntândo âo desêmpênho e qualidade da prestaçáo dos serviços rsalizados;

b) anotar, em rggistro próprio, as ocorrências Í€lativas à exscuçáo do contreto,

intervindo. junto à Coôtratada, a Íim de qu€ providencie a correçáo das falhaa e
irregularidades constaladas:

c) concentrar seus melhores esÍor9os na soluÉo de problemaa que afetem a
exgcuçáo contratual, incluindo os resultantes dê fatoÍês imprevislveis e alheios ao

controle da Contratada;

d) transmitir, à Contratada, instruçóes e comunicar alteraçõe§ de Prazos,

cronogrames de êxecuqâo e espêciiicaçô6s do projeto, quando for o caso;

e) esclarecer dúvidas do preposto/rêpre-sentante da Contratada qus €stivErem sob a

6ua alçada. encaminhando as demaÉ para as in6tâncias compêtêntga;

f) rlotiÍicar a Contratada em qualqueí ocoÍênciã deaconforms com as cláusules

contratuais, sêmpre por escrito e com prova da recebimento da notificaçáo

(procêdimento formel e com prazo), adolando as provldências quE esteiam sob 8ua

alçada e, encaminhando âs instáncias competêntês, aa dgmais. Em cá6o de obraa e

prestaçâo de se.viçog de êngênhaÍia, anotar toda6 as oçorrânciaa no diário de obíâa

ou documento equivalente;

g) Íiscalizar a manutsnÉo pela Contralada das condições dê Buã habilitaçào e
qualiícação presêntea no Edital e/ou Contrato, com a solicitaçáo doa documentog

n6c€ssários e avaliagáo da confarmidade; 4
h) rejêtar bens e ggrviços que estejam êm desâ@tdo çom as êspecificaçôss do obigto

contrâtado. Neasêg câsog deve-se rêgistrar q ocorrldo êm livao próprio, bêm como
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obsarvar o que dstêrmina o Cont ato €/ou Edital de licitação, inclusive êm rêlação aos
praz os âli preüstos;

i) receber as FaturavNotas Fiscais. dar o alesto de acordo com a espeoiÍicaçáo do
valor total a ser pago, oba€rvando previamênte: se a documentagáo apresentâda pela

Contratada corresponde ao objeto eÍetivamente contratado e ao periodo da sua eÍetiva

exêcuçáo;

j) §e a Fatura/Nota Flscal especiÍica, no seu corpo, o pê.Íodo d9 execução dos

serviços e o númeÍo do contÍalo a que se rE erg. bem como se os dados do emitente
(ContÍatada) e destinatário (Preíeitura) estão corretos; a dêmonstraçáo do

cumpdmento das obrigaçóes fiscais, previdenciáÍias, trabalhistaa, sociaia e dematg

obrigaçóes conúatualmente previstas. em confoímidade com a legislaçáo e os

dispositivos contratuais, incluindo a emissáo das certidões negetivâs d9 débitos
municipais, estaduaig, federais, trabalhistas e do ceÍtlÍcado de regularidade do FGTS,

vêrmcando s€ correspondem ao CNPJ da Contratada. Idenlilicando o dgscump.imento

dessas obíigaçÕes, ou a apresgntaçáo de documentos ÍoÍa do prazo de valldade,

deverá notiÍicar a empresa contratadâ, a fim de que providencie a
atualizaÉo/regularidade devida das obrigeçÕês; a çonformidade dos dêmais dados e

valorss registrados no6 documentos fiscais e demais documentos âpÍesentados:

l) 6ncaminhar as FaturavNotas Fiscais sm coníormidade âos fluxos publicados pela

COGEM.

1.3. lnteragir com a Unidade Gestora dg contrato, a respoito das altêraçóes solic,ladas

pêla Contratada, que, por gua vez, devôrão sor rormalizadas e dovidamente

íundâmenlâdas.

1.4. Elabo.ar parecer com justiÍicativa têcnica, quando coube., cgm vistas â att6raçáo

unilatBral do Contralo pela Administraçáo. Poderá. ainda. solicitar ao sêtor competente

da Administragão, se neÇêssário, parec€r de especialistas;

1.5. Subsidiar a Unidade Gestora na negociaçáo do contÍato, agmpre que ãs

condiçóes de meÍcado assim o exigirem I quando da sua proÍrogação, nos teÍmos dâ

Lei, buscando a obtênção de preços ê condiçóos mais vantsjosos para a

Administração. Para tanto. compete ao ílscal anBxar ao rêspectivo procag§o ampla

pesquisa de preços. cpm orçamentos çonÍeccionados por Íomêcedore§ digtintos,
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incluindo uma cotação pela Intarnet, bem como, outro meio,egalque cgmprgve que o§

valores apresentados 6stâo condizentes com os praticados no meÍcado, incluindo

cotação pela inte.net;

1.6. ComuniÇaÍ â Unidadê Gestora, Íormalmenle, sobre as iÍregularidades, faltag ou

deÍeitos encontrados (situações que se mostrBm desconformes com o Edital, com o

Contrato ou com a Lêi), documentando e registrando todaa as ocorrênçias relgvanles

relacionãdas à execuçáo contratual. sugerindo, se Íor o caso, possÍveis penalidadeg

que podem ser âpllcadas â Contrâtada. Assim como, recomendar a gloga de
pagamentos por objetos contratuais mal executados ou nào executadoa;

1.7. Exigir somente o que íor previsto no Contrato. Oualquer alteraçáo de condiçáo

contratual devg §er ôubmetida âE instâncias superiorea, acompanhada das
justif icativas peÍtinentês;

í.8. Procurar auxilio junto às áreaE competBntes nos cãsos dê dúvidas técnicas,

âdminislrativas gu juridica§;

1.9. Para os contratos que sê aplicam, analiaar e vaíidar dados e valores .eíerentêg a

pedidos de movimentaçáo da conla corrente vinculada, atenter-se parã aa lnstruçÕes e

Portadas que â regulamentam e ao Edital de licitação, aleslando os dadga

âpresentados peÍa Contratada (rglaçáo de empregados, periodos aquisitivos e de gozo

das féÍias. sâlá.ios, vinculação ao contrato, etq.), veriÍicando ã conÍormidade dos

mesmos e se iá não Íoram liberados em proçessg(s) anterior(es), infotmando à

DirEtoria Financeira o vâlor a ser liberado da Çgnta conente vinculâda:

'1.10. VeriÍioar a çonÍormidads das garantia§, quando exigidas (seguro garantia, Íança

bancária ou cauçáo). especialmente som relaçáo ao valqÍ caberto e ao perlodg de

vigência, que deve coincidir com a vigência contratual, mas Podêndo ô6tondêr-§e por

perÍodo superior casg previsto em Edilal. No exercicio d6 tal atribuição, cabe âo Íiscal

solicitar da Contratada a comprovaçáo da gârantia, tanto ng início da contrataçâo,

quanto em oportunidâdes 9m quê ocorra a atualizaçáo do contrato, por sus alteração

ou renovação;

'Í.11. PromovsÍ. com a prssença da Contrâtada. as mediçõe§ des obra3 E a

v6riÍica!áo dos s€rviços 6 íorngcim6ntoa lá êíêtuâdos, êmitindo e compêlentê

habilitaÉo para o recgbimento d€ pagamentos.
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1.'12. ObservaÍ, no exêrcício dâs suas atribuiçó€s, o prazo lêgal ou regimental pela

Un,dade Gestora. A recusa do gncargg de riscal deve ser devidamente fundamentada,

sob pena de responsabilidade.

1.13. Reoomenda ge que na contrataÉo do servidor dqsignedo como fiscal do

conlrato, seja, veriÍicado suas habilidades têcnicas em exercer suâs atribuiçóês de

forma êficâz. para que haja uma Íiscalízação que gerente a quantidade e a qualidade

do produto final. Atim, dê um melhôr acompanhamento e dêsenvolvimento das

âtividades execúadas com bas6 no termo de ÍeÍerância e nâs clausulaE astabelecidas

no contrato.

Sâo Francisco do Conde - BA, 24 de íeveÍeio de 2021.

D go Porto tos
ASSESSOR ESPECIAL

Virginia F€lipE untz
DIREÍORA DE NORMA TrzAçÃo
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Káüa Áníónla mêffiehrgnó
CONÍROLADORA GERÂL OO MUNICÍPIO
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