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APRESENTAÇÃO 

 
O presente manual objetiva subsidiar e orientar os servidores que atuam como gestores e fiscais 

de contrato, e setor de contratos, nos procedimentos administrativos de rotina de gestão e fiscalização 
dos contratos celebrados entre particulares e o Instituto Federal da Bahia, utilizando como referência 

manuais de outras instituições e a legislação vigente. 

Tem também como finalidade possibilitar uma visão geral das atividades no sentido de padronizar, 
orientar e auxiliar na atuação dos gestores e fiscais de contratos, sendo um referencial para todos os 

Campi do Instituto Federal da Bahia no procedimento de contratação, garantindo maior segurança, 
celeridade e transparência. 

 

CONCEITOS 
 

1.1 Obra 

Para fins da Lei de Licitações, é considerada toda construção, reforma fabricação, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou Indireta (Lei nº 8.666/93, art. 6º, Inciso I). 

1.2 Serviço 

É toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais 
como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 

manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais (Lei 
8.666/93, art.6º, Inciso II). 

1.3 Compra 

É considerada toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente (Lei nº 8.666/93, art.6º, Inciso III). 

1.4 Projeto Básico 

É o documento que define todo o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços (Lei nº8. 

666/93, art.6º, Inciso IX). 

1.5 Projeto Executivo 

É o documento que define o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, com nível máximo de detalhamento possível de todas as suas etapas, de acordo 
com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 

(Leinº8.666/93,art.6º,Inciso X). 

Nota: Nas licitações para contratação de obras também é exigido Projeto Executivo. 
 

O Fiscal de Contrato deverá sempre que possível verificar se o contrato possui todas as cláusulas 
previstas em Lei, ou seja, observar se no contrato consta a primeira cláusula – Do Objeto até a 



 

 

última cláusula –Do Foro. As cláusulas obrigatórias estão discriminadas nos Artigos 55 e 61 da Lei 

de Licitações. 

1.6 Termo de Referência 

É equivalente ao Projeto Básico ou Projeto Executivo dependendo do seu grau de 

detalhamento. 

1.7 Especificação Técnica 

Equivale ao Projeto Básico ou Termo de Referência, porém é utilizado na maioria das vezes para 

aquisição de materiais ou equipamentos, conforme o contido no art.15,§ 7º, da Lei nº8. 666/93. 

1.8 Contrato 

O capítulo III da lei 8.666/1993 estabelece o conceito de contrato. Conforme a art. 2º, parágrafo único, 

da referida lei: 

Contrato é todo e qualquer ajuste celebrado entre órgão ou entidade 
da Administração Pública e particulares, por meio do qual se 
estabelece acordo de vontades, para formação de vínculo e 
obrigações recíprocas (lei 8.666 de 1993). 

 

1.9 Objetos do Contrato 

Descrição resumida indicadora da finalidade do contrato. 

1.10 Gestor do Contrato 

É o responsável pela celebração do contrato e pela respectiva autorização do pagamento das 

notas fiscais/faturas dos contratos celebrados. 

1.11 Fiscal do Contrato 

Servidor que preferencialmente deverá ter conhecimento técnico do objeto da contratação, 
indicado pelo representante da Área Requisitante da contratação e designado pelo Reitor do IFBA ou 

Diretor Geral do campus, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, responsabilizando-se 
pela verificação do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas e respectivo ateste das 
faturas/notas fiscais. 

1.12 Preposto 

É o representante da empresa contratada, aceito pela Administração na execução do contrato. 

1.13 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. 

1.14 Área Responsável pelo Controle dos Contratos 

É a unidade administrativa responsável pelas atividades inerentes à gestão 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. 

1.15 Registros de Ocorrências 

Documento (livro, caderno ou folhas) no qual serão anotadas todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato. 
 

1.16 Serviços Contínuos ou Continuados 

Segundo o contido no artigo 15 da IN/MP nº05/2017: 

Os serviços prestados de forma contínua 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. 

Como por exemplo: vigilância, limpeza e conservação, copeiragem, manutenção, etc. 

1.17 Vigência do Contrato 

Período compreendido entre a data estabelecida para o início da execução contratual, que pode 
coincidir com a data da assinatura, e o cumprimento total da obrigação contratada. 

1.18 Adimplemento do Contrato 

É o cumprimento de todas as obrigações ajustadas pelas partes contratantes. 

1.19 Inexecução ou Inadimplência do Contrato 

É o descumprimento total ou parcial de suas cláusulas e condições ajustadas, devido à ação ou 

omissão de qualquer das partes contratantes. 

1.20 Rescisão 

É o encerramento ou a cessação da eficácia do contrato antes do encerramento de seu prazo de 

vigência. 

1.21 Fiscalização 

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a 

verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus 
aspectos. É a atividade de maior responsabilidade nos procedimentos de Gestão contratual, em 

que o Fiscal deve exercer um acompanhamento zeloso e diário das obras, suas etapas/fases da 
execução contratual, tendo por finalidade verificar se a Contratada vem respeitando a legislação 
vigente e cumprindo fielmente suas obrigações contratuais com qualidade. 

 



 

 

OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM 
FIRMAR CONTRATOS 

O art.62 da Lei das Licitações determina que a Administração é obrigada a firmar contrato nos 
casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensa se inexigibilidades, cujos 
preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação. Nos demais caso é 
facultado à substituição do contrato pelos instrumentos abaixo citados: 

 Carta contrato; 
 Nota de empenho; 
 Autorização de compra; 
 Ordem de execução de serviço. 

 
1.22 Compra com entrega imediata e integral 

Para os casos de compra com entrega imediata e integral, quando não resultarem obrigações futuras, 

inclusive assistência técnica, a critério da Administração e independente do valor, é facultada a 
substituição do contrato pelos instrumentos já citados. Contudo, quando o objeto tratar de serviços 
que impliquem em obrigações a serem executadas em um respectivo período de tempo, 
demandando regras, disciplinas, e de mais obrigações, será necessária a formalização de um 

contrato, onde serão contempladas todas as cláusulas do art.55 da Lei das Licitações. 
 

FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

A formalização do contrato administrativo consiste na materialização do próprio contrato, também 

denominada forma, que deverá ser sempre escrita. 

1.23 Instrumento 

O instrumento do contrato administrativo é, em regra, termo ou escritura pública, nos casos exigidos 

em lei (os relativos a direitos reais, sobre imóveis, por exemplo). 

Qualquer alteração contratual deve ser também formalizada por termo, denominado termo de 
aditamento, em que o assento obedece aos mesmos princípios reservados aos termos dos contratos, 

isto é, são lavrados na repartição pública interessada, que deles manterá arquivo cronológico e 
índice sistemático (art.60). 

1.24 Conteúdo do contrato 

A vontade das partes deve estar representada no conteúdo do contrato, atentando-se para que a 
vontade do Contratante na Administração Pública esteja condicionada ao atendimento do interesse 

público. 

Integram o contrato: o edital, o projeto básico ou termo de referência, a memória de cálculos, planilha 

de custos, os cronogramas e as normas internas expedidas pelo Órgão e publicadas na Imprensa 
Oficial, independentemente de sua transcrição no Contrato. 

 



 

 

1.25 Cláusulas do contrato 

O termo de contrato é constituído de três partes: preâmbulo, texto e encerramento, e nos termos do 

art.61 do estatuto licitatório, deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou 

inexigibilidade, a sujeição dos contratantes à Lei 8.666/93 e às cláusulas contratuais. 

As cláusulas de um contrato podem ser divididas em: 
 

a) Cláusulas necessárias ou essenciais: definem o objeto e as condições para sua execução. O 
art.55 da Lei 8.666/93 estabelece as cláusulas necessárias, ou seja, aquelas que não podem 

deixar de constar no contrato. 

b) Cláusulas acessórias ou secundárias: podem ser omitidas sem invalidar o contrato. 

 
 

1.25.1 Prestação de Garantia 

O contratado pode optar pelas modalidades de garantias, que não excederão cinco por cento do 
valor do contrato, ou em caso de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, com 
complexidade técnica e riscos financeiros demonstrados por parecer técnico aprovado pela 
autoridade competente, poderão chegar até dez por cento do valor do contrato: 

 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 Seguro-garantia; 
 Fiança bancária. 

 

1.25.2 Cláusulas Exorbitantes 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2005, p. 256): 

São cláusulas exorbitantes aquelas que não seriam comuns ou que 
seriam ilícitas em contrato celebrado entre particulares, por 
conferirem prerrogativas a uma das partes (a Administração) em 
relação à outra; elas colocam a Administração em posição de 
supremacia sobre o contratado. 

 
 
 
 

1.25.3 Publicidade dos Contratos 

Aos contratos administrativos celebrados entre as Instituições Públicas e, outras entidades, públicas 
ou privadas, deverá ser dada a necessária publicidade como está previsto no Art. 61,Parágrafo 

Único, da Lei 8.666/93, que diz: 

Art. 61 (...) 
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato 
ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 
Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 



 

 

assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o 
disposto no art. 26 desta Lei. 

 

 

EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 
A execução dos contratos administrativos está regulamentada nos artigos 65 a 76 da Lei n°.8.666/93. 
Executar um contrato significa cumpri-lo no seu objeto, nos seus prazos, nas suas condições. A 
Administração Pública gerencia, controla e fiscaliza diretamente a execução dos contratos 

administrativos. O particular que contrata com a Administração Pública não pode deixar de cumprir o 
acordado, mesmo nos casos em que esta não cumpra a sua obrigação contratual isto é, a 
inadimplência da Administração não faculta ao particular o descumprimento do contrato. Assim, se a 
Administração não realiza o pagamento nada data ajustada, o particular não pode paralisar a 

obra ou serviço alegando descumprimento da obrigação pela outra parte contratante. Ver inciso XV 
do artigo 78 da lei 8.666/1993. 

 

INEXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 
O artigo 77 da lei 8.666/93 trata da inexecução contratual e suas consequências, podendo 

ocorrer nas seguintes hipóteses: 

a) Por culpa do contratado: nesta hipótese, existindo dolo ou culpa, por negligência, 

imprudência ou imperícia do contratado, o descumprindo do contrato, enseja-se a 
rescisão. Responde o contratado por perdas e danos e ser-lhe-ão aplicadas penalidades; 

b) Por culpa da Administração: ensejando indenização e eventual rescisão; 
c) Sem culpadas partes: nesta hipótese, a inexecução decorre de fatos alheios ao 

comportamento das partes, não acarretando, responsabilidade de indenizar, já que os eventos 
atuam como causas que justificam a inexecução total ou parcial. 

 

 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
As sanções administrativas podem ser aplicadas pela Administração em caso de atraso injustificado 

na execução do contrato ou inexecução total ou parcial. 

As sanções são a advertência, multa, suspensão provisória do contratante de participar de 
concorrências públicas e, até mesmo, a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, previstas nos artigos de 81 a 88 da Lei 8.666/93, art.14 do Decreto 

3.555/2000 e art.7º da Lei 10.520/2002. 

As sanções administrativas estão estabelecidas nos arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93: 
 



 

 

a) Advertência (art.87-I): a advertência corresponde a uma sanção de menor gravidade. Supõe-

se sua aplicação para condutas de inexecução parcial de deveres de diminuta monta. A 
advertência pode ser cumulada com a multa, mas não com as demais espécies 
sancionatórias. Pela própria natureza, a advertência envolve dois efeitos peculiares. O 
primeiro efeito reside na submissão do particular a uma fiscalização mais atenta. Não se trata 

de alterar as exigências impostas, que continuam as mesmas. Haverá, porém, um 
acompanhamento mais minucioso da atividade do particular, tendo em vista haver 
anteriormente descumprido seus deveres. O segundo consiste na conscientização de que, 
em caso de reincidência, o particular sofrerá uma punição mais severa. Esta sanção não poderá 

ser usada para produzir efeitos negativos à reputação e a idoneidade do particular, mas tem 
cunho de comunicação da insatisfação da Administração em relação ao contratado. 

b) Multa de mora (art.87, II), por atraso na execução: a demora injustificada na execução da 
prestação contratual acarreta como sanção a ser cogitada, a aplicação de multa, contudo 

depende de previsão no edital, sob pena de ser inviável sua exigência. O instrumento 
contratual deverá especificar as condições de aplicação da multa. Não se admite 
discricionariedade na aplicação de penalidades. Esta sanção é aplicável cumulativamente com 
as demais, inclusive com a rescisão unilateral do contrato. Por outro lado, a lei prevê a 

possibilidade de, após regular processo administrativo, a Administração promover o desconto 
do valor da multa da garantia oferecida pelo contratado para a celebração da avença 
(art.86,§2º). Entretanto, se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrado 
judicialmente (art.86,§3º). 
 

c) Suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos (art.87,III). O TCU entende 

que a aplicação limita-se ao órgão que tenha aplicado à sanção, conforme Decisão 352/1998, 
Plenário. 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: Esta grave sanção 
administrativa produz efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. A reabilitação 
somente pode ser requerida após 02 (dois anos) da aplicação desta sanção (art.87, §3º) e será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes da 
inexecução total ou parcial do contrato (art.87,IV). 
 

e) Inscrição em dívida ativa. Trata-se de um ato de controle administrativo conforme definido 
no §3º do art.2º da lei nº6830/80-LEF, no qual um débito vencido e não pago é cadastrado 
para cobrança em dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Poderão 
ser inscritos em dívida pública os débitos tributários e não tributários. Os débitos de FGTS 

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), como por exemplo, que não têm natureza 
tributária, também são inscritos pela PGFN conforme disposto no art. 2º da Lei n.°8.844 de 20 
de janeiro de1994. 



 

 

A PGFN de acordo com a Constituição Federal (artigo 131, § 3º) é responsável por apurar a 

liquidez e a certeza da dívida ativa tributária, além de representar a União em sua execução. 
No entanto, a Lei complementar nº 73/1993 em seu Capítulo IX artigo 17: 
 

Capítulo IX 
Dos Órgãos Vinculados 

Art. 17 - Aos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações 
públicas compete: 
I – a sua representação judicial e extrajudicial; 
II – as respectivas atividades de consultoria e assessoramento 
jurídicos; 
III – a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer 
natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em 
dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial. 

 

Ou seja, as autarquias e fundações públicas possuem a mesma competência da PGFN par o 
tratamento da inscrição em Dívida Ativa. 

 
Desta forma, as sanções deverão ser aplicadas da seguinte forma: 
 
a) Advertência e multa: quem deve autorizar é o Diretor Geral do Campus. O processo 

deverá conter: a notificação da empresa com prazo de 5(cinco) dias para defesa, a defesa da 
empresa e a sugestão de aplicação desta sanção, no entanto, o Diretor Geral poderá optar 
por não aplicar a sanção embasado na defesa apresentada pela Empresa. Na Reitoria quem 
autoriza a aplicação destas sanções é o Pró-reitor de Administração e Planejamento. 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, quem autoriza é o Reitor, tendo em vista que a suspensão será 

estendida a todo Instituto Federal da Bahia, no entanto, o processo deve ser encaminhado 

pelo Diretor Geral do Campus para análise pela Pró-reitora de Administração e 

Planejamento e Procuradoria Jurídica (caso necessite), para aplicação (ou não) da sanção 

pelo Reitor (deve vir instruído com a notificação da empresa com prazo de 5 (cinco) dias para 

defesa, a defesa da empresa e a sugestão de aplicação desta sanção). 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 
competência exclusiva do Ministro de Estado, facultada a defesa da empresa no prazo de 10 dias 

da abertura de vistas, podendo a reabilitação ser requerida após 2 anos de sua aplicação. O 
processo deverá ser encaminhado pelo Diretor Geral do Campus, instruído, para análise da Pró-
reitoria de Administração e Planejamento, Procuradoria Jurídica e do Reitor. 

d) Inscrição em Dívida Ativa 
 
Comprovado o não pagamento do débito por parte da empresa, a inscrição em dívida ativa, 
deverá ser feita da seguinte forma: 
1. Realizar a cópia de todo o processo administrativo; 



 

 

2. O Ordenador de Despesas do órgão deverá elaborar ofício para o Chefe da 
Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado da Bahia. Consultar o site www.pgfn.gov.br, 
para verificar o nome do Procurador responsável.  

A documentação deverá ser protocolada na representação da PGFN. 
Para maiores esclarecimentos, consultar o site acima, no qual existe uma cartilha sobre o 
assunto. 

No endereço eletrônico https://www.comprasgovernametais.gov.br encontra-se o caderno de 
logística referente às sanções administrativas em licitações e contratos, o qual orienta aos gestores 
e fiscais de contratos, através de procedimentos, a apurarem as infrações cometidas por contratados 

na fase de execução do contrato. 
 

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

De acordo com o Artigo 65 da Lei 8.666/93, os contratos poderão ser alterados desde que haja 

interesse da Administração, e para atender ao interesse público. Para que as alterações sejam 
consideradas válidas devem ser justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade 
competente para celebrar o contrato. As alterações podem ser unilaterais ou por acordo entre as 

partes. 
 

1.26 Alterações Unilaterais 

A alteração unilateral pode ocorrer nas seguintes situações: 
 

• Alteração qualitativa: quando a Administração necessitar modificar o projeto ou as especificações 

para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 

• Alteração quantitativa: quando for necessária a modificação do valor do contrato em razão do 

acréscimo ou diminuição nos quantitativos do seu objeto. 
1.27 Alterações por acordo entre as partes 

Podem ocorrer, por exemplo: 
 

• quando for conveniente substituir a garantia efetuada para execução do contrato; 
• quando for necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviços ou do 

fornecimento; 

• quando for necessária modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

que surgirem após a assinatura do contrato, devendo ser mantido seu valor inicial atualizado; 

• quando for necessário restabelecer as relações inicialmente pactuadas, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 
 

 

 

 



 

 

ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS. 

Conforme a Lei 8.666/93, o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições do contrato 

original, acréscimos ou supressões, respeitados os limites admitidos. 

Diante da necessidade de acrescer ou suprimir quantidade de algum item do contrato, a 
Administração deve considerar o valor inicial atualizado do item para calcular o acréscimo ou a 
supressão pretendida. 

A administração pode alterar o contrato quando forem necessários acréscimos ou supressões nas 
compras, obras ou serviços, desde que respeitados os seguintes limites:  

Para compras, obras ou serviços: acréscimos ou supressões de até 25% do valor atualizado do 

contrato. Contudo, as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes podem 

ultrapassar este limite. 

• Para reforma de edifício ou equipamento: acréscimos até o limite de 50% do valor atualizado do 

contrato. 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo consiste na relação de igualdade entre os 
encargos do contratante particular e a compensação a que tem direito. 

Essa relação encargo - compensação deve ser mantida com inteiro equilíbrio durante toda a 

execução do contrato, evitando, assim, que o contratante particular venha a sofrer prejuízos ou 
redução nos lucros do empreendimento. Para qualquer alteração unilateral feita pela Administração 
que atingir esse equilíbrio, cabem os procedimentos necessários, que são os reajustes econômicos 
para se obter o pronto restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro inicialmente estabelecido, 

nos termos do §6º do art.65 do estatuto licitatório. 

A previsão de reajustamento contratual de preços e tarifas está prevista no artigo 40, XI da Lei de 
Licitações, é a medida convencionada entre as partes visando à manutenção do equilíbrio 
financeiro do ajuste nos casos de recomposição do mercado, desvalorização da moeda ou mesmo 

do aumento de salários no período de execução do contrato. 

Para que não se altere a relação encargo- remuneração em prejuízo do contratado, a administração 
procede à majoração do preço, unitário ou global, originariamente previsto para a remuneração de um 
contrato de obra, serviço ou fornecimento ou da tarifa inicialmente fixada para pagamento de serviços 

públicos ou de utilidade pública prestados por particulares, em ambos os casos em conformidade com 
os critérios expressamente estabelecidos no ajuste.  

 

REVISÃO X REAJUSTE X REPACTUAÇÃO 

Para manter o equilíbrio da equação econômico financeira do contrato, a Lei n° 8.666/93 criou 
dois instrumentos o reajuste e a revisão, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal. 



 

 

O Decreto n° 2.271/1997 regulamentou mais um instrumento, que deve ser considerado como 

uma espécie de reajuste denominado de Repactuação, com a mesma finalidade, aplicável 
somente aos serviços executados de forma contínua. 

 

REVISÃO REAJUSTE REPACTUAÇÃO 

Revista no Art.65, II, “d”, e 
§5° da Lei 8.666/93, aplicável 
a qualquer contrato, quando 
ocorrer fato imprevisível ou 
previsível de consequências 
incalculáveis, caso fortuito, 
força maior ou fato do 
príncipe, excessivamente 
oneroso. Devendo ser 
registrada por Termo Aditivo. 

Finalidade: manutenção do 
equilíbrio econômico- 
financeiro inicial do contrato. 

Critério: avaliação do impacto 
dos fatos indicados pelo 
contratado na planilha de 
custos e formação de preços. 

Periodicidade: a qualquer 
época, pois, não requer 
interregno de 1 (um) ano. 

Aplicabilidade: contratos em 
geral. 

Data base: data em que, 
comprovadamente, ocorreu o 
fato gerador do desequilíbrio. 

Reajuste stricto sensu: Pode ser 
registrado por simples Apostila 
(conforme modelo em anexo). É 
aplicável a obras e/ou serviços 
não contínuos e contínuos 
quando não for possível 
planilha. Fato previsível, em que 
se determina um índice de 
correção. Requer respeito ao 
interregno mínimo de 1 (um) 
ano: 

Finalidade: retratar a variação 
efetiva do custo de produção; 

Critério: aplicação de índices 
gerais, setoriais ou que reflitam 
os custos de produção (INPC, 
IGP-M, Col.35 da FGV para 
obras, etc.); 

Periodicidade: anual; 

Aplicabilidade: contratos com 
prazo de vigência igual ou 
superior a 12 meses - em tese 
poderia ser aplicado em 
contratos de execução 
continuada, como limpeza, 
vigilância, manutenção predial, 
etc. Muitas prefeituras e 
Estados ainda aplicam. 

Atualmente, no Governo 
Federal, somente em locações, 
obras e serviços não 
continuados com prazo de 
execução superior a um ano; 

Data base Inicial: a data prevista 
para apresentação da proposta 
ou do orçamento a que a 
proposta se referir. 

Repactuação: Art. 5° do 
Decreto 2271/97, Arts.53 a 60 
da IN/MP n° 5/2017. 

Aplicável a contratos com 
serviços continuados com Mão 
de Obra exclusiva. Fato 
previsível, mostrando-se 
necessária a demonstração 
analítica da variação dos 
componentes dos custos de 
produção. Requer respeito ao 
interregno mínimo de 1 (um) 
ano: 

Finalidade: adequação aos 
novos preços de mercado; 

Critério: avaliação de cada item 
do custo que compõe a planilha 
de custos e formação de preços 
para determinar sua variação e 
impacto proporcional no preço 
total praticado; 

Periodicidade: anual, de acordo 
com a IN/MP n° 5/2017 pode-se 
conceder repactuação dos 
insumos 1(um) ano após a data 
da licitação (art. 55, inciso I); 

Aplicabilidade: contratos de 
prestação de serviços 
terceirizados de natureza 
continuada (limpeza, 
(vigilância, manutenção predial, 
etc.), quando tiver Mão de Obra 
com dedicação exclusiva. 

Data base: data prevista para 
apresentação da proposta ou 
do orçamento a que esta 
proposta se referir. 

OBS.: o Governo Federal determinou aos órgãos e entidades subordinadas, por meio do art.5º do Decreto nº 
2.271/97, que a forma de alteração dos preços dos contratos de serviços continuados, com justificativa no reajuste 
salarial da categoria (e de outros insumos), deverá ser processada através do instituto da repactuação, nos moldes 
estabelecidos naquele Decreto e na IN/MP 05/2017. 

 
A IN MP 5/2017, conforme transcrição abaixo prevê o repasse integral da alteração dos custos, 
ou seja, não há necessidade de comparar os preços repactuados com os preços praticados no 
mercado, o que é feito nas prorrogações de prazo, além das orientações emanadas nas Portarias 
SLTI referente aos valores limites dos serviços de Limpeza e Vigilância de que esses valores 

podem ser ultrapassados nas repactuações: 

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. 
Art. 57. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo Acordo, 
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação, 
conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 
§ 2º A variação de custos decorrente do mercado somente será concedida 
mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, 
considerando-se:(NOTA: este aumento necessita de análise de vantajosidade) 
I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 
II - as particularidades do contrato em vigência; 
III - a nova planilha com variação dos custos apresentada; 
IV - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, 
tarifas públicas ou outros equivalentes; e 
V - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 
§ 4º As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio 
de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em 
que deverão ser formalizadas por aditamento. 

 
O TCU através dos acórdãos nº1.827/2008 e 1.828/2008, Plenário,tem o entendimento de que os 

editais e contratos devem prever regra estabelecendo que nas eventuais prorrogações contratuais, 
os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser 
eliminados como condição para a renovação. 

 

VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Prorrogação é a ampliação do prazo inicialmente estabelecido para o ajuste, mantido o mesmo 

contratado e respeitadas as condições anteriormente estabelecidas, nos casos permitidos em lei. 

O instrumento jurídico utilizado para a prorrogação contratual é o TERMO ADITIVO. Somente é 

possível promover o aditamento antes do vencimento do contrato, por isso, a necessidade de 



 

 

planejamento. Procedimentos que devem ser observados para a prorrogação dos contratos, nos 

casos de serviços continuados: 

a) Previsão no contrato de que este poderá ser prorrogado; 
 

b) Manifestação formal de interesse da prorrogação da Administração e da Empresa; 
 

c) Indicação de existência orçamentária suficiente para cobertura da despesa; 
 

d) Constar a comprovação de que a prorrogação é vantajosa para a Administração. 
 

Quanto à manifestação formal de interesse da prorrogação, se houver interesse por parte da 
Administração, é recomendado aos gestores dos contratos enviar ofício à empresa solicitando 

manifestação quanto ao interesse de prorrogação seis meses antes do término da vigência do 
contrato. Caso não tenha interesse da empresa na prorrogação, haverá tempo hábil para 
realização de nova licitação. 

Além disso, segundo entendimento do TCU (Acórdão nº 271/2008 - Plenário), a prorrogação 

está condicionada à comprovação pela Administração da sua vantajosidade, que deverá ser feita 
mediante pesquisa de mercado, com no mínimo 3(três) orçamentos, que devem ser inseridos no 

processo.  

Após a formalização do interesse na prorrogação pela Empresa e pela Administração, e a 
comprovação da vantajosidade da prorrogação, é preciso elaborar minuta do Termo Aditivo de 

Prorrogação de Prazo (modelo em anexo) que deve ser submetido à Procuradoria Jurídica para 
análise e parecer, nos termos do parágrafo único do art.38 da Lei nº8. 666/93. Aditado, deve o 
contrato, em resumo, ser publicado, para que alcance a eficácia desejada. Não há prorrogação 
Tácita. 

Importante lembrar que em nenhum caso pode-se contratar novos serviços, ou seja, não se pode 

alterar substancialmente o objeto do contrato firmado. 

Os contratos de serviços contínuos podem ter sua vigência prorrogada além do exercício em que 

foram contratados. A Lei nº8.666/1993, em seu art.57,II, estipula que os contratos referentes à 
“prestação de serviços a serem executados de forma contínua poderão ter a sua duração 
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a 60(sessenta) meses.” Cabe ressaltar que a 

possibilidade de prorrogação deve ser prevista no certame para que todos os licitantes tenham plena 
ciência das condições de contratação. Caso contrário, sem esta previsão, o contrato não poderá ser 
prorrogado. Em caráter excepcional, desde que devidamente justificado e mediante autorização 
da autoridade superior (a referida justificativa e autorização devem estar anexas ao processo), o 

prazo citado acima pode ser prorrogado por mais 12(doze) meses. Contudo, deve a Administração 
comprovar que não foi devido à falta de planejamento, e que todas as providências necessárias foram 
tomadas, com prazo suficiente para a realização da licitação, antes do término da vigência do 
contrato. 

Os prazos dos contratos são: 
 



 

 

 Duração normal: Contratos incluídos no plano plurianual (até quatro anos). 
 Serviços contínuos (até 60 meses, podendo ser prorrogados por mais 12 meses); 
 Concessão de serviços públicos (prazos superiores há um ano); 
 Aluguel de materiais e serviços de informática (até 48 meses); 

Vale lembrar que: 
 

Considera-se extinto o contrato administrativo que atinge seu prazo final de vigência, ainda que seja 

classificado como “contrato de escopo” (contrato que impõem à contratada o dever de realizar 

conduta específica e definida. Uma vez cumprida a prestação, o contrato se exaure. Diferem, 
portando, das contratações de serviços continuados); 

Quando expirado o prazo de vigência e pendente a conclusão do objeto almejado no contrato de 

escopo, deve-se providenciar a inserção da parte remanescente em novo contrato administrativo, o 
qual deverá ser precedido de licitação ou enquadrado em alguma hipótese de dispensa ou 
inexigibilidade; 

É vedada a realização de outros atos contratuais, tais como prorrogação ou rescisão, de contrato 

administrativo extinto por decurso do prazo de vigência. 

Impossibilidade de realização de qualquer ato em relação ao contrato que foi extinto. Por essa linha 

de raciocínio, afigura-se expediente ilícito, depois de extinto o contrato administrativo por ter atingido 
seu prazo de vigência, proceder à eventual rescisão para a partir daí realizar-se uma contratação 

direta, sem licitação, com base no art.24, XI, da Lei n 8.666/1993. É importante consignar que, 
ainda que seja celebrado contrato emergencial, não se deve olvidar a ocorrência de uma situação 
irregular: a perda do prazo contratual. Independentemente da solução a ser dada para viabilizar a 
conclusão do objeto contratual, impõe-se a apuração de responsabilidade de quem deu causa à 

situação excepcional (contratação emergencial ou nova licitação). 

Contrato contínuo oriundo de dispensa de licitação, com base no artigo 24, inciso II, deve levar em 

consideração o valor R$8.000,00 pelo prazo de 60(sessenta meses). (Orientação AGU nº10/2009). 
 

 

CONTRATO EMERGENCIAL 

Pode ser realizado em situações excepcionais através de dispensa de licitação, conforme 

previsto no art.24, inciso IV, da Lei 8.666/93, em determinados casos em que a Administração ficar 
sem cobertura contratual de serviços essenciais, de forma abrupta.  

O administrador deve ser cauteloso ao decidir-se pela contratação direta, pois a Lei de Licitações 
considera ilícito penal dispensar licitação fora das hipóteses descrita sem lei, ou deixar de observar 

as formalidades pertinentes. 



 

 

De acordo com o TCU (Acórdão nº 348/03 – 2ª Câmara e Decisão nº 347/94 – Plenário), os 

pressupostos para formalizar o contrato emergencial são: 

a) Que a situação de emergência não tenha se originado, total ou parcialmente, da falta de 

planejamento ou má gestão dos recursos disponíveis, e que houve prevenção para a não ocorrência 
de tal situação. 

b) Urgência concreta e efetiva no atendimento da situação; 
 

c) risco iminente e especialmente gravoso; 
 

d) que a imediata efetivação de determinada obra, serviço ou compra, seja o meio mais eficiente de 

afastar o risco iminente. 
 

EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Extinção consiste no desaparecimento do contrato em função de um fato jurídico. São fatos 

que extinguem o contrato administrativo: 

a) O cumprimento do objeto do contrato: o contrato é extinto com a conclusão e o recebimento 

das obras ou do serviço, ou com a entrega e o recebimento dos bens adquiridos pela 
Administração. O contrato está findo e em razão dele nada pode ser exigido por qualquer das 
partes. No entanto, o particular não se libera da responsabilidade pela solidez e segurança da obra 
nem da responsabilidade ético-profissional consoante estabelece o artigo 73, § 2°, da lei 8.666/1993. Essa 

responsabilidade perdurará porque é legal, não contratual.  

b) O cumprimento do prazo do contrato: todo contrato administrativo tem obrigatoriamente um 
prazo que, ao ser cumprido, extingue o contrato independente de qualquer formalidade das partes 

contratantes; 

c) O desaparecimento da contratante particular: com a morte do contratante particular e caso não exista 
cláusula contratual dispondo em contrário, o contrato administrativo extingue-se automaticamente.  

d) O desaparecimento do objeto: o contrato administrativo é automaticamente extinto como 
desaparecimento do seu objeto, quer por um fato da natureza, quer em razão do comportamento 
humano, sem que haja culpa das partes contratantes, a exemplo do terremoto que destrói certo prédio 
público e da guerra ou revolução. 

Os atos jurídicos que determinam a extinção do contrato administrativo estão previstos na Lei das 

Licitações, mais precisamente, nos artigos 78, 79 e 80 e consistem em: 

a) Rescisão administrativa: corresponde à rescisão unilateral do contrato, e acarreta para o 
administrado a execução da garantia contratual para ressarcimento da Administração e 

pagamento automático dos valores das multas e indenizações a Ela devidos, além da retenção dos 
créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração (art.80, III 
e IV). 



 

 

b) Rescisão consensual: também chamada de rescisão amigável, está prevista no art. 79, II, do 
estatuto licitatório. Nessa rescisão, as partes contratantes vão acertar os respectivos direitos e a 
disposição dos bens utilizados na execução do contrato. Este acerto recebe o nome de distrato e sua 
celebração depende de prévia autorização justificada da autoridade competente (art.79,§1°). 

c) Rescisão judicial: é a que resulta de decisão proferida em ação judicial proposta pelo contraente 

que entende ter direito à extinção do contrato. O contraente que assim se considera, busca, perante o 
Judiciário, o desfazimento da avença e o direito que julga ter. 

A rescisão unilateral autoriza a Administração, a seu critério: 
 

a) Assumir imediatamente o objeto do contrato administrativo, inclusive mediante ocupação 

temporária e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrato, necessários à sua continuidade (art. 80, I e II); 

b) Pode dar ainda continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta (art.80,§1º). Por 

outro lado, a rescisão unilateral acarreta ainda para o administrado a execução da garantia contratual 

para ressarcimento da Administração e pagamento automático dos valores das multas e indenizações a 

Ela devidos, além da retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração (art. 80, III e IV). 
 

DAS ATRIBUIÇÕES 

1.28 Setor de Contratos 

O setor de Contratos é responsável pelo preparo, acompanhamento, controle e conclusão da 

contratação, emissão dos instrumentos contratuais, termos aditivos, notificações e solicitação de 
empenhos dos respectivos instrumentos, além de dar suporte aos atos formais a serem praticados 
pela Administração. As atribuições do setor de contratos são relacionadas aos aspectos formais 

da contratação e da execução contratual. 

1.28.1 Procedimentos de responsabilidade do setor de contratos: 

Instruir os processos com respectivos despachos e juntada de documentos, compreendendo o 

arquivamento cronológico dos contratos firmados pela Administração, seus termos aditivos e 
demais documentos relativos às contratações (documentos originais); 

Atentar em relação à emissão de Portarias de designação de fiscais, periodicidade de reajustes, 

termos de recebimento provisório e definitivo, emissão de nota de empenho, valores contratados 
(atendendo aos limites legais); 

Manter o processo organizado e sob sua guarda: arquivar no processo todos os documentos 

relevantes relativos à execução, em ordem cronológica; numerar as folhas e rubricá-las; registrar no 
processo os fatos ocorridos a fim de documentá-los; cuidar para que os despachos sejam emitidos 
dentro do prazo; 

Acompanhar o andamento das solicitações de termos aditivos de prazo, acréscimos e supressões; 



 

 

Processar os pedidos de reajuste, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro, verificando os 

pressupostos, justificativas e documentos necessários; 

Analisar as solicitações de revisão, reajuste e/ou repactuação das empresas, realizando os 

cálculos necessários a fim de verificar os valores solicitados pelas contratadas.  

Preparar minutas de instrumentos contratuais para inclusão e meditais de certames licitatórios e de 

contratos oriundos de dispensa de licitação e inexigibilidade, termos Aditivos aos contratos firmados, 
notificações, Intimações e demais documentos relacionados; 

Controlar e acompanhar a vigência dos contratos através de planilhas ou sistema específico; 

Informar aos setores competentes sobre os prazos de vigência dos contratos e validade das 

garantias prestadas pelas contratadas, através de relatórios periódicos encaminhados a todos os 
envolvidos na contratação; 

Realizar os procedimentos relativos às notificações para adequações durante a execução dos 

contratos; 

Fornecer subsídios à Autoridade Administrativa Superior para os procedimentos de aplicação de 

penalidades se for o caso; 

Receber e providenciar todas as demandas dos fiscais dos contratos; 
 

Criar e manter atualizado o cronograma físico-financeiro dos contratos com os termos aditivos e 

apostilamentos; 

Controlar a vigência dos contratos e seus termos aditivos, mantendo os gestores informados 

com no mínimo seis meses de antecedência, 

Enviar os contratos para assinaturas e posteriormente, publicação; Publicar o resumo do 

contrato e de seus aditivos no diário oficial; 

Incluir ou solicitar ao setor responsável a inclusão de contratos, aditivos e apostilamentos na 

página do IFBA. 

 
1.29 O papel do gestor e do fiscal de contratos 

O artigo 67 da Lei 8.666/93 instrui que a execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado. Não se confundindo a 
gestão com a fiscalização do contrato. A gestão é o serviço geral de gerenciamento de todos os 
contratos e a fiscalização é pontual. 

Na gestão, cuida-se, por exemplo, do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a 
pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de 
prorrogação, monitoramento e orientação da fiscalização, auxiliar e subsidiar o setor de compras na 

elaboração das minutas de editais, de contratos e termos aditivos. É um serviço administrativo 
propriamente dito, que pode ser exercido por uma pessoa, comissão ou um setor. 



 

 

Após a nomeação do fiscal do contrato, este atestará documento, informando que recebeu os 

seguintes documentos: contrato, termo de referência, edital, manual de fiscalização e empenho. 

Na fiscalização, um representante da Administração cuidará pontualmente de cada contrato. Fiscalizar 
a execução de um contrato não é apenas uma atividade formal, implica a garantia de que o serviço 

será prestado conforme previsto. Uma eficiente atuação do fiscal poderá maximizar os resultados da 
prestação de serviços, garantindo a qualidade. 

1.29.1 Responsabilidade solidária e subsidiária da Administração Pública 

O fiscal do contrato deverá verificar se a empresa contratada está adimplente com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias de seus funcionários quando do recebimento do serviço prestado. 

Em relação às obrigações previdenciárias, a fiscalização deve ser efetiva, tendo em vista o que 

dispõe o §2º do art.71 da Lei nº8. 666/93, onde a Administração Pública responde solidariamente 
com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, ou seja, o valor do 
débito com a Previdência Social pode ser cobrado tanto da contratada como do contratante. Qualquer 

um dos dois pode ser chamado a arcar com a despesa. 

Já para os encargos trabalhistas, por conta da edição da Súmula nº331 do Tribunal Superior do 
Trabalho, a Administração Pública possui responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das 

verbas trabalhistas sonegadas por parte das empresas prestadoras de serviços. Neste caso, é 
uma responsabilidade complementar, ou seja, se a empresa contratada não puder pagar as verbas 
trabalhistas, o judiciário buscará do Poder Público o ressarcimento de tais verbas, pois o 
trabalhador não pode ser lesado. 

Contudo, STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que o órgão contratante não é responsável por 
dívida trabalhista de empresa terceirizada, desde que seja comprovada a devida fiscalização. A 
fiscalização exercida pelo fiscal na condução do andamento do contrato é de fundamental 

importância para a prevenção de ações trabalhistas por parte dos funcionários da contratada. O 
fiscal do contrato deve fazer tudo que estiver ao seu alcance para não gerar insegurança jurídica para 
a Administração Pública, solicitando à contratada que apresente as comprovações referentes aos 
pagamentos das obrigações trabalhistas e previdenciárias do mês a que se refere à fatura recebida. 

Conforme a Portaria nº 409 de 21 de dezembro de 2016 do Ministério de Estado do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, caso a empresa não apresente a documentação 

comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS a 
contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor 
proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. Contudo, não havendo 
quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá 

efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham 
participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

 

1.29.1.1 Criação da Conta Vinculada 

A Conta Vinculada foi instituída por meio da Instrução Normativa MPOG/SLTI 02/2008 e suas 
alterações, em seu art. 19 e Anexo VII, em razão da súmula nº 331 do Tribunal Superior do 



 

 

Trabalho, para garantir o recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas e evitar futuras 

condenações da Administração na Justiça do Trabalho. (A IN 02/2008 foi revogada e substituída pela 
IN 05 de 26 de maio de 2017). 

Ela é uma conta para o pagamento dos encargos trabalhistas de que trata o Anexo VII-B da IN MP 
05/2017,em relação à mão de obra das empresas contratadas para prestar serviços de forma 
contínua, por meio de dedicação exclusiva de mão-de- obra. Os valores deverão ser destacados 

do valor mensal do contrato e depositados em conta vinculada em instituição bancária oficial, 
bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. O montante do depósito vinculado 
será igual ao somatório dos valores das seguintes previsões: 

a) 13º salário; 
 

b) Férias e Abono de Férias; 

c) Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa; 
 

d) Impacto sobre férias e 13º salário. 
 

O órgão ou entidade contratante deverá firmar acordo de cooperação com instituição bancária oficial, 
que terá efeito subsidiário à instrução normativa, determinando os termos para a abertura da conta 
corrente vinculada. 

A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o contratante e a empresa vencedora do 

certame será precedida dos seguintes atos: 

(a) solicitação do contratante, mediante oficio, de abertura de conta corrente vinculada - 
bloqueada para movimentação, no nome da empresa; 

 
(b) assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da conta corrente 
vinculada, de termo especifico da instituição financeira oficial que permita ao contratante ter acesso aos 
saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização da 

Administração. 

Demais informações sobre a conta vinculada podem ser obtidas na IN MP 05/2017, além do 
caderno de logística, disponível no no link abaixo:  
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/caderno_logistica_conta_
vinculada-FINAL---01-03-2018.pdf 
 

1.29.1.2 Documentação que deve acompanhar a Nota Fiscal de prestação de serviços 
continuados 

 
 

Para que o fiscal do contrato certifique os serviços prestados, de modo que a despesa possa ser 
liquidada, alguns documentos devem ser entregues para fins de comprovação de que a empresa 
contratada está adimplente com os recolhimentos trabalhistas e previdenciários. Esse cuidado 

deve ser tomado para que não haja nenhum tipo de responsabilização futura sobre a 
contratante. As cópias dos documentos, que devem ser exigidos no momento da certificação da 
despesa referente ao mês anterior, são:  



 

 

a) Nota Fiscal com as seguintes informações: descrição do serviço, competência; 
 

b) Planilha contendo as seguintes informações: nomes completos dos empregados, funções 
exercidas, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas e 

ocorrências (nº de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato). 

c) Cópia da Folha de Pagamento dos empregados; 
 

d) Cópia do depósito bancário ou relação bancária de pagamento dos empregados (deve estar 

previsto no contrato); 

e) Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); 
 

f) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando 

recolhimento for efetuado pela Internet; 

g) Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); 
 

h) Cópia da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, quando houver rescisão sem justa causa; 

i) Cópia do Termo de Rescisão, quando houver rescisão do contrato do trabalhador; 
 

j) Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência; 
 

k) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do 

comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado 
pela Internet; 

l) Comprovante de Recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS, exceto se 

o órgão ou entidade efetivar a devida retenção. 

m) Cópia da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que 

expire o prazo de validade. 

n) Cópia da Folha ponto dos empregados: em caso de faltas injustificadas do empregado, deve 
a fatura conter o respectivo desconto; 

o) Comprovante de fornecimento de vale-transporte aos empregados de acordo com os dias 
efetivamente trabalhados (onde houver cartão deve ser apresentado cópia do cartão e comprovante 
da recarga do mesmo pela empresa); 

p) Comprovante de pagamento do auxílio alimentação aos empregados; 
 

q) Comprovante dos recibos de pagamento de autônomos -RPA ou cópia dos demais documentos se 
o empregado substituto tiver vínculo empregatício com a empresa (nos casos de substituição dos 

empregados); 

r) Consultar a situação da empresa junto ao SICAF, imprimir e anexar à nota fiscal. 
 



 

 

s) Consultar contrato no SIASG; 
 

1.29.1.3 Documentação que deve acompanhar Nota Fiscal de Obras 

Deve acompanhar a nota fiscal de obras os documentos citados acima, além dos descritos 
abaixo: 

a) Verificar a vigência dos seguintes documentos: PPRA -Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais e LTCAT: Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, PCMSO: Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMAT:Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria e Construção Civil; 

b) Ao final da obra (antes do pagamento da última parcela), a empresa deve apresentar a CND 
- Certidão Negativa de Débitos da Previdência para fins de averbação no cartório de Registro de 
Imóveis. 

A não apresentação dos documentos acima citados implica na suspensão do pagamento da 
fatura até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por 

inadimplemento por parte da contratante. 
 

1.29.2 Gestor de Contratos 

O gestor como representante da Administração Pública deve agir de forma pro ativa e preventiva, 
observar o cumprimento, pela contratada, das regras previstas no instrumento contratual, buscar 
os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia. 

O gestor deverá adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por 
parâmetro os resultados previstos no contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a sua 
competência deverão ser encaminhadas ao superior hierárquico, em tempo hábil, para a adoção 

das medidas convenientes. 

A eficiência de um contrato está diretamente relacionada com o acompanhamento de sua execução. 
O gestor do contrato tem grande responsabilidade pelos seus resultados, devendo observar o 
cumprimento, pela contratada das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas no instrumento 
contratual. Conforme preconiza o artigo 66 da Lei 8.666/93, o contrato deverá ser executado fielmente 

pelas partes, de acordo com as cláusulas estabelecidas e as normas constantes da citada lei, 
respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
1.29.2.1 Algumas atribuições do gestor de contratos 

a) Acompanhar o processo licitatório em todas as suas fases, até a assinatura do contrato; 
b) Solicitar à contratada a indicação de preposto; 
c) Emitir ordem de início de serviço (modelo em anexo); 
d) Acompanhar de acordo com o setor de contratos os prazos de vigência dos 

instrumentos contratuais, a necessidade de prorrogação ou de nova contratação e 
tomar as providências cabíveis; 



 

 

e) Nos contratos passíveis de prorrogação (conforme consta no art.57 da Lei das Licitações), 

quando houver interesse da Administração na prorrogação, deve o gestor enviar, 06 (seis) 
meses antes do fim da vigência, ofício à empresa solicitando manifestação quanto ao 
interesse de prorrogação do contrato, para que, caso não ocorra a prorrogação, exista tempo 
hábil de realização de nova licitação; 

f) Quando houver rescisão contratual de algum empregado da empresa contratada, deve 
ser verificado o pagamento das verbas rescisórias ou a comprovação de que os 
empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços (solicitar cópia 
do Termo de Rescisão e Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS quando da rescisão 

sem justa causa); 
g) Observar a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de Trabalho–CCT, 

caso em que a empresa deverá conceder os reajustes no dia e percentual previstos (a 
empresa é responsável por solicitar à Administração o equilíbrio econômico financeiro–

repactuação); 
h) Ao receber solicitação da empresa de Revisão, Reajuste e/ou Repactuação, proceder à 

análise da solicitação junto com o setor de contratos, tomando por base o previsto na IN MP 
n º05/2017. 

i) Manter sob sua guarda as Convenções Coletivas de Trabalho -CCTs remeter a 
documentação ao fiscal do contrato e outros setores envolvidos para acompanhamento 
da execução contratual; 

j) Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo como 
estabelecido no instrumento contratual; 

k) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando sempre o valor do 

contrato; 
l) No caso de solicitação do fiscal do contrato à contratada, algum documento, (ver lista de 

documentos que devem acompanhar a nota fiscal),deverá ser formulado o pedido por 
escrito, por meio de ofício, anexando uma via no processo; 

m) Havendo necessidade de devolução da nota fiscal ou qualquer outro documento manter 
uma cópia no processo, justificando o motivo da devolução; 

n) Emitir parecer e se relatórios como forma de subsidiar a Administração na tomada de 
decisões. 

o) Solicitar à Diretoria de Gestão Administrativa e Planejamento à formalização de Termo de 

cooperação técnica, conforme a Instrução Normativa nº 05/2017-MP, entre o IFBA e 
instituição financeira para abertura de conta corrente vinculada; 

p) Solicitar à Diretoria de Gestão Administrativa e Planejamento a formalização de processo para 
abertura de conta corrente vinculada das empresas contratadas para prestar serviços de 
forma contínua, por meio de dedicação exclusiva de mão-de-obra.  

 
1.29.3 Fiscal de Contratos 

O Fiscal é designado por um ato específico, nomeado, que tenha conhecimento de suas 
responsabilidades. A sua omissão na fiscalização do contrato ou o cumprimento irregular de suas 
atividades, pode gerar dano ao erário. 



 

 

Existindo dúvidas em relação ao contrato, o fiscal deve buscar informações no termo de referência ou 

projeto básico, junto ao gestor do contrato e na Procuradoria Jurídica. 
 

1.29.3.1 Algumas atribuições do Fiscal de Contratos 

a) Conhecer detalhadamente o contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando 

qualquer dúvida com os demais setores responsáveis pela Administração para o fiel 
cumprimento do contrato; 

b) Conhecer a descrição dos serviços a serem executados (prazos, locais, material a ser 
empregado,etc.); 

c) Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização dos materiais, 
equipamentos, contingente em quantidades suficientes para que seja mantida a qualidade dos 
mesmos; 

d) Solicitar, quando for o caso, a substituição dos serviços por inadequação ou vícios que 

apresentem; 
e) Sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento das 

obrigações; 
f) Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços será 

cumprida integral ou parceladamente; 
g) Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 

h) Comunicar à autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execução do 
objeto; 

i) Zelar pela fiel execução da obra, sobre tudo no que concerne à qualidade dos materiais 
utilizados e dos serviços prestados; 

j) Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro; 
k) Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 

informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão 
da obra ou em relação a terceiros; 

l) Realizar, juntamente com a contratada, as medições dos serviços nas datas estabelecidas, 
antes de atestar as respectivas notas fiscais. 

m) Conferir toda a documentação que acompanha a Nota Fiscal de prestação de serviços 

contínuos, através de formulário próprio para certificação da despesa e encaminhamento da 
Nota Fiscal para pagamento, a fim de verificar se a empresa está em dia com suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

n) Realizar a medição dos serviços efetivamente realizados, de acordo com a descrição dos 
serviços definida na especificação técnica do contrato e emitir atestados de avaliação dos 
serviços prestados. 

o) Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar 
reforço de novos valores ou anulações parciais; 

p) Realizar os procedimentos para pagamento registro e depósito da conta vinculada, 

conforme segue abaixo: 



 

 

q) Preencher planilha (modelo em anexo) com o valor bruto dos salários de acordo com o 
contracheque de cada funcionário, observando os percentuais relativos a provisões de 
férias, 13º terceiro salário e multa rescisória estabelecidos no Anexo XII da Instrução 
Normativa nº 5, de 2017; 

r) Aplicar o percentual de retenção; 
s) Informar via memorando ao setor financeiro o valor que deve ser retido na fatura; 
t) Setor financeiro emitirá guia via Banco do Brasil, conforme passo a passo em anexo. Os 

depósitos na conta - depósito vinculada bloqueada para movimentação- serão 
efetuados de acordo com os procedimentos operacionais do SIAFI, observando 
procedimento próprio para os depósitos da Conta - Depósito Vinculada - Bloqueada 
para Movimentação; 

u) O setor financeiro irá destacar na fatura mensal o valor dos encargos trabalhistas a 
serem depositados na conta vinculada. 

 

 
1.29.3.2 Orientações específicas aos Fiscais de Obras e serviços de engenharia 

a) No contrato deverá constar que o início da obra ou serviço de engenharia, se dará por meio 
de emissão pela Administração de Ordem de Serviço, a fim de que a empresa saiba 
quando deverá iniciar a obra. 

b) A contratada deverá se notificada sempre por escrito, com prova de recebimento da 
notificação (procedimento formal, com prazo). Em caso de obras e prestação de serviços de 
engenharia, anotar todas as ocorrências no diário de obras, tomando as providências que 
estejam sob sua alçada e encaminhando as que fugirem a sua competência; 

c) Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamentos serviços e 
obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, respeitada a 
rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressas e previamente 
aprovadas pelo contratante; 

d) A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pelo 
contratado, registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários a discriminação e 
determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados; 

e) A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão 
respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive 
critérios de medição e pagamento; 

f) O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas 
medições de serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas 
no contrato; 

g) Deve-se exigir apenas do que for previsto no contrato. Qualquer alteração de condição 
contratual deve ser remetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas 
pertinentes; 

h) Após a execução do contrato, a obra será recebida provisoriamente pelo responsável, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de ate15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado de que a obra foi encerrada. 



 

 

i) Após o recebimento provisório, o servidor, ou comissão designada pela autoridade 

competente, receberá definitivamente a obra, mediante termo circunstanciado, 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 verificar em vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados; 

j) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo acordo, a coisa recebida em virtude de contrato 
comutativo pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a 
que e designada ou lhe diminuam o valor. 

k) Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de 

materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e 
segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 

l) Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do 
momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se 

tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis. 
m) A administração rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço executados em desacordo 

com o contrato e com legislação pertinente. 
n) O Atestado de Realização dos serviços parciais (em anexo) pode ser emitido 

concomitantemente à aprovação da medição mensal dos serviços, atestando a nota de 
qualidade dos serviços prestados. 

o) O Atestado de Realização dos Serviços Definitivo (em anexo) pode ser emitido ao término da 
vigência contratual, e servirá, também para liberação da garantia contratual. 

p) A liberação da fatura de prestação de serviços sem a devida avaliação e medição dos 

serviços prestados, mesmo registradas as ocorrências de descumprimento contratual, e o 
não desconto dos valores relativos, constitui-se omissão por parte do fiscal. 

 
1.29.4 Guia para fiscalização de contratos de prestação de serviços com 

dedicação exclusiva de mão de obra, com base no anexo VII-B–
INMP05/2017. 

 
a) Elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá todos os empregados 

terceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as seguintes 
informações: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, 
gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), 
horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas; 

b) Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos 
empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem como informado pela empresa e 
pelo empregado. Atenção especial para a data de início do contrato de trabalho, a função 



 

 

exercida, a remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário-base, 

adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho; 
c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato 

administrativo; 
d) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção 

Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT); 
e) Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas 

terceirizadas; 
f) Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja 

presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições 
obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

g) Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura): 
 Elaborar planilha -mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do 

empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, 
férias, licenças, faltas, ocorrências; 

 Verificar na planilha -mensal o número de dias e horas trabalhados efetivamente. 
Exigir que a empresa apresente cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto 
eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas 
ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura. 

 Exigir da empresa comprovantes de pagamento dos salários, vales- transportes e 
auxílio alimentação dos empregados; 

 Realizar a retenção da contribuição previdenciária e dos impostos incidentes 

sobre a prestação do serviço. 
 Realizar a retenção e o depósito do FGTS dos trabalhadores da contratada, caso 

exista autorização da empresa contratada, conforme definido no instrumento 
convocatório; 

 Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF; 
 Exigir a Certidão Negativa de Débito (CND relativa a créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam 
regularizados no Sicaf. 

 
h) Fiscalização diária: 

 

 Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando serviços e em 

quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilha mensal; 
 Verificar se os empregados estão cumprindo a jornada de trabalho; 
 Deve ser instaurada uma rotina para autorizar pedidos de realização de horas extras 

por terceirizados. Deve-se combinar com a empresa a forma da compensação de 
jornada. 

 Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao 

preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamações ou cobranças 
relacionadas aos empregados terceirizados. 



 

 

 Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a 

negociação de folgas ou a compensação de jornada. Essa conduta é exclusiva do 
empregador. 

i) Fiscalização especial: 
 

 Observar qual é a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT). Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa 
no dia e percentual previstos (verificar a necessidade de proceder ao equilíbrio econômico-
financeiro do contrato em caso de reajuste salarial); 

 Controle de férias e licenças dos empregados na planilha-resumo; 
 A empresa deve respeitar as estabilidades provisórias de seus empregados (gestante, 

estabilidade acidentária etc.). 
 

1.29.5 Roteiro Prático para Acompanhamento de Contratos pelo Gestor e Fiscal de 
Contratos 

 Material 
 

a) ler atentamente o termo de contrato e/ou edital/carta convite,assim como os anexos e a 
portaria que designou o fiscal, principalmente quanto à (ao): 

 especificação do objeto; 
 prazo de entrega do material. 
b) juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da 

execução contratual, arquivando,por cópia,a que se fizer necessária; 
c) receber a fatura de cobrança,conferindo: 
 se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas; 
 se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; 
 se a Nota Fiscal tem validade e se está corretamente preenchida; 
 se o que consta na nota fiscal, está devidamente de acordo com empenho, 

principalmente referente ao valor total. 
d) Atestar o recebimento dos bens, observando o que dispuser o contrato na hipótese de 

instalação ou teste de funcionamento; 
e) encaminhar a Nota Fiscal ao setor financeiro para pagamento, anexando o empenho; 
f) no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, deve-se buscar obrigatoriamente auxílio para 

que se efetue corretamente o atestado; 
g) notificar o atraso na entrega dos bens, ou o descumprimento de quaisquer cláusulas 

contratuais, ao órgão competente, para aplicação das sanções cabíveis; 
h) manter contato com o preposto / representante da contratada com vistas a garantir o 

cumprimento integral do contrato. 
 Serviços 



 

 

 
a) ler atentamente o termo de contrato e/ou edital/carta convite,assim como os anexos e a 

portaria que designou o fiscal, principalmente quanto à (ao): 
 especificação do objeto; 
 prazo de execução do serviço, observada a Ordem de Serviço; 
 cronograma dos serviços. 
b) juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da 

execução contratual, arquivando, por cópia,a que se fizer necessária; 
c) acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos registrados no 

termo de contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos 
serviços; 

d) receber a fatura de cobrança,conferindo: 

 se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas; 

 se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi efetuado; 
 se a Nota Fiscal tem validade e se está corretamente preenchida; 
 se está acompanhada das guias de quitação do FGTS/INSS sobre a mão -de- obra 

empregada (no caso de manutenção, serviço de engenharia, etc.), conforme determina 
o contrato; 

 se o que consta na nota fiscal,está devidamente de acordo com empenho, 

principalmente referente ao valor total. 
e) Atestar a prestação do serviço efetivamente realizado; 
f) encaminhar a Nota Fiscal ao setor financeiro para pagamento, anexando o empenho; 
g) no caso de dúvidas quanto ao ATESTO,deve-se buscar obrigatoriamente auxílio para 

que se efetue corretamente a atestação; 
h) informar o descumprimento de cláusulas contratuais, principalmente quanto ao prazo,como fim 

de aplicação das sanções cabíveis; 
i) manter contato regular com o preposto/representante da contratada, 

objetivando permitir o fiel cumprimento do contrato. 

 
 Obras 
a) ler atentamente o termo de contrato e/ou edital/carta convite,assim como os anexos e a 

portaria que designou o fiscal,principalmente quanto à (ao): 
 especificação do objeto; 
 prazo de execução do serviço; 
 cronograma físico-financeiro dos serviços a serem realizados. 
b) Juntar aos autos documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução 

contratual, arquivando,por cópia, a que se fizer necessária; 
c) acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos registrados no 

contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma físico- financeiro dos serviços a 
serem realizados; 

d) arquivar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica–ART enviada pela contratada,se 

assim o contrato determinar; 



 

 

e) atentar para as especificações técnicas constantes dos anexos; 
f) receber a fatura de cobrança,conferindo: 
 se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas; 
 se o valor cobrado corresponde exatamente à medição dos serviços pactuados e ao 

empenho; 
 se a nota fiscal tem validade e se está corretamente preenchida; 

 
 se está acompanhada das guias de quitação do FGTS/INSS sobre a mão - de- obra 

empregada, conforme determina o contrato; 
g) atestar a execução do serviço; 
h) encaminhar a nota fiscal ao setor financeiro para pagamento, anexando o empenho; 
i) acompanhar a elaboração e a entrega da obra/reforma, a fim de auxiliarem futuras 

intervenções a título de manutenção ou reformas; 
j) no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, deve-se buscar obrigatoriamente ajuda para 

que se efetue corretamente a atestação; 
k) informar o descumprimento de cláusulas contratuais, principalmente quanto ao prazo, como fim 

de aplicação das sanções cabíveis; 
l) manter contato regular com o preposto/representante da contratada, como forma de permitir 

o fiel cumprimento do contrato. 



 

 

ANEXOS 

 
ANEXO 1 - MODELO DE FORMULÁRIO DE OCORRÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO 

Órgão/Unidade:  

Nº Contrato  

Empresa Contratada:  

Objeto do Contrato:  

Fiscal Responsável:  

Preposto:  

TIPO DE OCORRÊNCIA: 
 

( ) TORNEIRAS 
( ) BEBEDOUROS/PURIFICADORES DE ÁGUA 

( ) FIOS E TOMADAS 
( ) EQUIPAMENTOS ELÉTRO-ELETRÔNICOS 

( ) VIDROS 
( ) UTILIZAÇÃO INDEVIDA (EX.: ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, ETC): 

ESPECIFIQUE:  

( ) OUTRO -ESPECIFIQUE:   
 

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA/AÇÃO: 
( ) VAZAMENTO 
( ) SUBSTITUIÇÃO/TROCA 

( ) CONSERTO 
( ) AJUSTE 
( ) OUTRO-ESPECIFIQUE:     

DATADAOCORRÊNCIA: / /  
 
 

NOME ASSINATURA DO FISCAL DO 
CONTRATO 

  



 

 

ANEXO 2 - MODELO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATADAAVALIAÇÃO / /  
 
 

 
NOME ASSINATURA DO FISCAL DO 

CONTRATO 
  

 
 

Obs.: realizar a avaliação dos serviços constantes no termo de referência

Órgão/Unidade:  

Nº Contrato  

Empresa Contratada:  

Objeto do Contrato:  

Fiscal Responsável:  

Preposto:  



 

 

ANEXO 3 - MODELO DE ATESTADO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – PARCIAL 
 

 
Órgão/Unidade:  

Nº Contrato  

Empresa Contratada:  

Objeto do Contrato:  

Fiscal Responsável:  

Preposto:  

Ref.: Prestação de Serviços Terceirizados de ________________________________ 
Atestamos que os serviços   constantes   na  medição   referente ao mês __    /___e  
respectiva fatura, referentes ao Contrato nº xxxx/xx, firmado entre o Instituto Federal da 
Bahia–Campus                                   e a  Empresa         foram 
executados de acordo com as especificações contratuais pactuadas entre as partes e 
dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração. 
Segue abaixo relatório de prazos e valores contratuais: 
Data de início contratual:/ / . 
Número de Termos Aditivos até o referido mês:  
Prazo contratual até o referido mês: meses (com prorrogações) 
Número de postos de trabalho do mês:     
Valor da medição/fatura do mês:R$  , . 

 
Recebimento efetuado em 02 (duas) vias, sendo uma para o processo e outra para a 
empresa contratada. 

 
 

Cidade, de de . 
 
 
 

Fiscal do Contrato ( Nome e assinatura):  
 
 

Preposto(Empresa): 
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ANEXO 4 - MODELO DE ATESTADO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – 
DEFINITIVO 

 
Órgão/Unidade:  

Nº Contrato  

Empresa Contratada:  

Objeto do Contrato:  

Fiscal Responsável:  

Preposto:  

 
 

Ref.: Prestação de Serviços de . 
 

Atestamos que  os  serviços  constantes  no Contrato nº / ,  firmado  entre o 
Instituto Federal da Bahia–Campus   e a empresa 
 foram executados de acordo com as cláusulas 

contratuais pactuadas entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela 

Administração. Informamos ainda, que a garantia de execução contratual solicitada no 

momento da assinatura do contrato encontra-se, a partir desta data, liberada, podendo 

ser retirada pela contratada na forma  e  prazo  constantes  na(s)  cláusula(s) e (inserir 

cláusula(s) que trata(m) da liberação da garantia) do referido contrato. 

 
 

Segue abaixo relatório de prazos e valores contratuais: 
Data de início contratual:  / / . Número de Termos Aditivos:  
Prazo contratual total: meses (com prorrogações) 
Data de término contratual: / / (contando todas as prorrogações) 
Número de postos de trabalho do último mês: 
Valor total do contrato: R$ , . 

 
 

Recebimento em 02 vias, sendo uma do processo e outra da empresa contratada. 

Cidade, de de20. 

 
Fiscal do Contrato (Nome e assinatura).



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA  

 
ANEXO 5 – MODELO DE CONTRATO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
 
 

CONTRATO N.º 06/2016QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXX - ME PARA O FORNECIMENTO 
DE XXX, CONFORME PREGÃO Nº. XX/20XX E 
PROCESSO Nº XXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 
 
 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  – 
IFBA, Instituição de ensino superior, sob a forma de autarquia, detentora de autonomia 
administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, vinculada ao Ministério da 
Educação e Integrante do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, sediado na 
Avenida Araújo Pinho, 39 Canela -  Salvador/BA. CEP 40.110-150, CNPJ n° 
10.764.307/0001-12, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado 
pelo seu Reitor Profo RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO,RG n.º 0132199955 
/SSP/BA, CPF n° 195.341.407-20, e a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX   -   ,   
CNPJ   n°   XXXXXXXXXXXX,   estabelecida   no( 
endereço), doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo 
Senhor, brasileiro, RG nº. xxxxxxxxxxxx, CPF nº xxxxxxxxxx, celebram o presente 
Contrato, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997 
e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, 
decorrente do Pregão n° xx/20xx, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA –OBJETO 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa 
especializada na confecção de xxxxxxxxxxxxxxxxx; para atender às necessidades 
da Reitoria do Instituto Federal da Bahia – IFBA em Salvador, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no 
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.



 

 

1.2. Discriminação do objeto: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. CLÁUSULA SEGUNDA –VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Contrato é será de 12 (doze) meses a partir da data da 
sua assinatura, na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA –PREÇO 
3.1. O valor anual da contratação é de R$ xxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2015, na 
classificação abaixo: 
Gestão/Unidade: 26427/158145 

Fonte: 
Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa 

NE: 
5. CLÁUSULA QUINTA –PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA –REAJUSTE 
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de1993. 
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
nº 8.666, de1993. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA E RECEBIMENTO DOOBJETO 
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo 
de Referência.



 

 

 
 

8. CLÁUSULA OITAVA –FISCALIZAÇÃO 
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –RESCISÃO 
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo 
do Edital. 
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3. Indenizações e multas. 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira; 
12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos 
em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais 
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo 
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - 
e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –PUBLICAÇÃO 
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –FORO 
15.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia – Justiça Federal em 
Salvador/Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes. 

Cidade, de xx de20xx. 
 
 
 

Reitor/Diretor 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

EMPRESA 

 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 

CPF 
 
 
 
 
 

CPF



 

 

ANEXO 6 - MODELOS DE APOSTILAMENTO 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 18/2015, FIRMADO 
ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA – IFBA E A EMPRESA xxxxxxxxxx., PARA A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CONFORME PREGÃO N° xx/20xx, 
PROCESSO N° 23xx.xxxxx/20xx-xx. 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E  TECNOLOGIA DA BAHIA – 
IFBA, Instituição de ensino superior, sob a forma de autarquia, detentora de 
autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, vinculada ao 
Ministério da Educação e Integrante do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, 
sediado na Avenida Araújo Pinho, 39 Canela - Salvador/BA, inscrito no CNPJ sob o n° 
10.764.307/0001-12 doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado 
pelo seu Reitor Profo RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO,RG n.º 0132199955 
/SSP/BA, CPF n° 195.341.407-20, e a EMPRESAxxxxxxxxxxxx., CNPJ n° 
03.506.307/0001-57, estabelecida na Rua Machado de Assis, n° 50, Edifício 2, Bairro 
Santa Lúcia, CEP 93.700-000 – Campo Bom/RS. Tel. (51) 3920-2200, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
brasileiro, RG nº. xxxxxxxxx, SSP/RS, CPF nº xxxxxxxxxxxx, celebram o presente 
Termo de Apostilamento decorrente do Contrato n° xx/20xx e do Pregão n° xx/20xx e 
Processo Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos termos da legislação em vigor e de acordo 
com as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto deste Termo de Apostilamento é 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato n° 
12/2015, celebrado entre o IFBA e a empresa xxxxxxxxxxxx.,e em concordância com 
o Pregão n° xx/20xx. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: A Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia 
será o foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do 
presente Contrato, que não possam ser solucionadas administrativamente. 

 
CLÁUSULA QUARTA: E, por estar de acordo com todas as condições e termos aqui 
explicitados, assina o CONTRATANTE, o presente instrumento em 02(duas) vias de 
igual teor e forma. 

Cidade, xx de xxxx de 20xx. 
 
 
 
 
 

REITOR/DIRETOR



 

 

 
ANEXO 6.1 - MODELO DE APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10/2015, FIRMADO 
ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA – IFBA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX PARA A PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE XXXXXXXXXXXXXXXX PARA A REITORIA E SEUS 
CÂMPUS,CONFORME O PREGÃO Nº. XX/20XX E O PROCESSO Nº 
23278.00XXXX/201X-XX. 
O INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E  TECNOLOGIA DA BAHIA, 
Instituição de ensino superior, sob a forma de autarquia, detentora de autonomia 
administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, vinculada ao Ministério da 
Educação e Integrante do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, com sede à 
Av. Araújo Pinho, n° 39, Canela, inscrita no CNPJ sob o n° 10.764.307/0001-12, neste 
ato representado pelo seu Reitor Profo RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO,RG n.º 
1321999  /SSP/BA,   CPF   n°   195.341.405-20,  denominado   CONTRATANTE,   ela 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ Sob o nºXXXXXXXXXXXXX, situada à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelos Senhor XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX, brasileiro, RG nº. xxxxx/xx, CPF nº xxx, doravante denominada 
CONTRATADA, celebram o presente Termo de Apostilamento decorrente do Contrato 
n° XX/201x, do Pregão nº XX/201x e do Processo nº 23278.00XXX/20XX-XX, 
mediante as cláusulas e condições e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição os documentos a seguir relacionados: 

CLÁUSULA PRIMEIRA O objeto deste Termo de Apostilamento é o Reajuste do 
Contrato n° xx/20xx em xx, xx%, equivalente a R$ xx do contrato com valor anterior de 
R$ xxxx, (xxxxxxx), relativo à variação do índice, no período de mês/20xx a mês/20xx 
e Este Reajuste encontra amparo no Art. 65, § 8° da Lei 8.666 de 1993. Contrato 
celebrado com a empresa xxxxxxxxx, para contratação de xxxx a reitoria e seus 
campi, de acordo com Pregão nº xx/20xx e Processo nº23278.00xxxx/20xx-xx 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato n° 
xx/20xx celebrado entre o IFBA e a empresa, e em concordância com o Pregão nº 
xx/20xx. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia 
será o foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do 
presente Contrato, que não possam ser solucionadas administrativamente. 

CLÁUSULA QUARTA: E, por estar de acordo com todas as condições e termos aqui 
explicitados, assina o CONTRATANTE o presente instrumento em 02(duas) vias de 
igual teor e forma. 

 

Cidade, xx de xxxx de 20xx. 
 

 
 

Assinatura Reitor/Diretor



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA  

 
ANEXO 6.2 - MODELO DE APOSTILA DE REPACTUAÇÃO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº xx/20xx, FIRMADO 
ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA – IFBA E A EMPRESA XXXXXXXX, PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
xxxxxxxxxxxxxxxx NO IFBA E SEUS CAMPI, CONFORME O PREGÃO Nº. 
XX/20XX E O PROCESSO Nº23278.XXXXX/20XX-XX. 
O INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E  TECNOLOGIA DA BAHIA, 
Instituição de ensino superior, sob a forma de autarquia, detentora de autonomia 
administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, vinculada ao Ministério da 
Educação e Integrante do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, com sede à 
Av. Araújo Pinho, n° 39, Canela, inscrita no CNPJ sob o n° 10.764.307/0001-12, neste 
ato representado pelo seu Reitor Profo RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO,RG n.º 
1321999  /SSP/BA,   CPF   n°   195.341.405-20,  denominado   CONTRATANTE,   ela 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ Sob o nºXXXXXXXXXXXXX, situada à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelos Senhor XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX, brasileiro, RG nº. xxxxx/xx, CPF nº xxx, doravante denominada 
CONTRATADA, celebram o presente Termo de Apostilamento decorrente do Contrato 
n° XX/201x, do Pregão nº XX/201x e do Processo nº 23278.00XXX/20XX-XX, 
mediante as cláusulas e condições e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição os documentos a seguir  relacionados: 

CLÁUSULA PRIMEIRA O objeto deste Termo de Apostilamento tem como objetivo a 
repactuação do Contrato n° xx/20xx , que passará de R$ xxxx ( xxxxxx) para R$ xxxx, 
( xxxx), um aumento equivalente a xx% do valor inicial do contrato. Esta repactuação 
contratual está de acordo com os novos valores estabelecidos pela Convenção 
Coletiva de Trabalho da categoria para o ano de xxxx, e encontra amparo nos artigos 
40, inciso XI, e 55, inciso II da Lei nº 8.666/93; Lei nº 9.069/95; assim como na Lei nº 
10.192/2001; Decreto nº 2.271/97; e na Instrução Normativa nº02/SLTI-MP/2008. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato n° 
xx/20xx celebrado entre o IFBA e a empresa xxxxxx,e em concordância com o Pregão 
nº xx/20xx. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia 
será o foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do 
presente Contrato, que não possam ser solucionadas administrativamente. 

CLÁUSULA QUARTA: E, por estar de acordo com todas as condições e termos aqui 
explicitados, assina o CONTRATANTE o presente instrumento em 02(duas) vias de 
igual teor e forma. 

 

Cidade, xx de xxxx de 20xx. 
 
 
 

Assinatura Reitor/Diretor



 

 

ANEXO 7 - MODELO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
Nº. 18/2015, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA EA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX., PARA 
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS XXXXXXXXXXXXXXX DO IFBA E SEUS CAMPI, 
CONFORME PREGÃO N° XX/20XX E PROCESSO N° 23278.XXXXXX/20XX-XX. 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 
IFBA, Instituição de Ensino Superior, sob a forma de Autarquia, detentora de 
autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, vinculada ao 
Ministério da Educação e integrante do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, 
com sede na Avenida Araújo Pinho n° 39, Canela, Salvador-BA. Inscrita no CNPJ/MF 
sob o N.º 10.764.307/0001-12, neste ato representado pelo seu Reitor Profo RENATO 
DA ANUNCIAÇÃO FILHO,RG n.º xxxxxxxxxx /SSP/BA, CPF n° xxxxxxxxxxxxxx, 
doravante denominada CONTRATANTE, e a EMPRESA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCNPJ n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na 
Rua xxxxxxxxxxxxxx, CEP xxxxxxxxxxxx/xx. Tel. (xx) xxxxxxx, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, RG 
nº. xxxxx, SSP/xxx, CPF xxx, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo decorrente 
do Contrato n° xx/20xx, do Pregão nº xx/20xx e do Processo nº 23278.008851/2016-
11,em observância ao disposto nos termos da 
Leinº10.520,de17dejulhode2002,Decretonº3.555,d e 08deagosto de2000 e alterações 
posteriores, Decreto nº5.450, de31demaio de2005, Lei Complementar nº123, 
de14 de dezembro de 2006,Decretonº6.204,de 05desetembrode2007, 
eaLeinº8.666,de21de junho de1993,atualizada,mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto deste Termo Aditivo é a Prorrogação da Vigência 
do Contrato n° xxx/20xx por mais um período de 12 (doze) meses, com início em 
xx/xx/20xx e término em xx/xx/20xx, conforme preceitua o art. 57, inciso II da Lei 
8.666, do Contrato celebrado com a EMPRESA xxxxxxxxxxxxxx para a prestação 
dos serviços de manutenção de veículos leves e pesados do IFBA e seus campi, 
conforme descrição constante no Contrato nº xx/20xx, Pregão n° xx/20xx e Processo 
n° 23278.xxxxx/20xx-xx,que passam a integrar este Instrumento como se nele 
transcritos estivessem. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato 
celebrado entre o IFBA, e a xxxxxxxxxxxxxxx, e em concordância com o Processo n° 
23278.xxxxxx/201x-xx, Pregão nº xx/20xx, independente de transcrição.



 

 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: Este aditivo de prorrogação entrará em vigor na data da sua 
assinatura sendo condição indispensável para a sua eficácia, a publicação do extrato 
no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO a ser providenciada pelo IFBA. 

CLÁUSULA QUARTA: A Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia será 
o foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente 
Aditivo, que 

CLÁUSULA QUINTA: E, por estarem de acordo com todas as condições e termos 
aqui explicitados, assinam as partes, o presente instrumento em 02(duas) vias de igual 
teor informa. 

Salvador, xx de xxx de 20xx. 

 

 
 
 
 

Nome Reitor ou Diretor 
REITOR/DIRETOR 

 
 
 

Representante da empresa 
EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS:   

CPF: 
 
 
 
 
 
 

CPF:



 

 

ANEXO 8 – MODELO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA 
EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA 

EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º XX/20XX, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – E A EMPRESA 
XXXXX, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
CONFORME EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº. XX/20XX E PROCESSO Nº 
XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E  TECNOLOGIA DA BAHIA – 
IFBA, Instituição de ensino superior, sob a forma de autarquia, detentora de 
autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, vinculada ao 
Ministério da Educação e Integrante do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, 
sediado na Avenida Araújo Pinho, 39 Canela - Salvador/BA, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Reitor Profo RENATO DA 
ANUNCIAÇÃO FILHO,RG n.º 1321999 /SSP/BA, CPF n° 195.341.407-20, e a 
Sociedade    E    A   EMPRESA   XXXXXXXXXXX,    CNPJ/MF    n.º XXXXXXXXXXX, 
estabelecida na rua XXXXXXXXXXXXXXXXXX, telefone (XX) XXXXXXX, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por. xxxxxxxxxxxxxxx, 
Brasileira, RG nº. xxxxxxxxxxxxxx, SSP/BA, CPF nº. xxxxxxxxxx celebram o presente 
Termo Aditivo, decorrente da Concorrência Nº xx/20xx, processo Nº xxxxxxxxxx, nos 
termos da legislação em vigor e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto deste Termo Aditivo é a Prorrogação da Execução 
do Contrato n°. xx/20xx por mais xx (xxxxxxxxxxxxx) dias, com início em xx/xx/20xxe 
término no dia xx/xx/20xx, e também do Prazo de Vigência em xx (xxxx) dias, com 
início em xx/xx/20xx e término no dia xx/xx/20xx. Conforme preceitua o art. 57, 
inciso II da Lei 8.666, do Contrato celebrado com a Sociedade EA EMPRESA, para 
execução da obra de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme edital da Concorrência 
nº. XX/20XX e Processo nºXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato n° 
XX/20XX celebrado entre o IFBA, e a sociedade E AEMPRESA XXXXXXXXX,e em 
concordância com a Concorrência nº. XX/20XX. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia 
será o foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do 
presente Contrato, que não possam ser solucionadas administrativamente.



 

 

 
 

CLÁUSULA QUARTA: E, por estarem de acordo com todas as condições e termos 
aqui explicitados, assinam as partes, o presente instrumento em 02(duas) vias de igual 
teor e forma. 

 

 
cidade, xx de xxxxx de 20xx. 

 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
REITOR 

 

 
 

NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
 

 
TESTEMUNHAS:   

CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 

CPF:



 

 

ANEXO 9- MODELO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO /SUPRESSÃO 
 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO N.º 

20/2015, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA–A EMPRESA DINAMICUS EMPREENDIMENTOS LTDA- 

EPP,PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO REFEITÓRIO E PAVILHÃO DE AULAS 

E LABORATÓRIOS DO CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA,CONFORME 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2015, PROCESSO Nº23278.008243/2015-

82. 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA– 
IFBA, instituição de ensino superior, sob a forma de autarquia, detentora de autonomia administrativa, 

financeira, patrimonial, didática e disciplinar, vinculada ao Ministério da Educação e Integrante do Sistema 

Nacional de Educação Tecnológica, sediado na Avenida Araújo Pinho, 39 Canela - Salvador/BA. 
CEP 40.110-150, CNPJ n° 10.764.307/0001-12, doravante denominada CONTRATANTE, neste 

ato representado pelo seu Reitor Prof.o RENATO  DA  ANUNCIAÇÃO  FILHO,RG  n.º  

0132199955 
/SSP/BA,CPFn°195.341.405-20,e a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,inscrita no CNPJ 

xxxxxxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. CEP xxxxxxx, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxx, Rgnºxxxxxxxxxxxx/SSP/ xx,e CPF 

nº xxxxxxxxxxxxxxxx CREA xxxxxxxx,celebramo presente Termo Aditivo decorrente do Contrato 
n°xx/20xx, da Tomada de Preços nº xx/20xxeProcessonºxxxxxxxxxxxxxxnostermos da legislação em 
vigor e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto deste Termo Aditivo é o acréscimo no valor de R$ 
xxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxx), equivalente a xx% do Contrato n° xx/20xx com valor anterior de 
R$xxxxxxxxx(xxxxxx),conforme a Tomada de P reçosn°xx/20xx,bem como o Memorando 
nºxx/20xx/Dinfra/Prodin e o Processo de solicitação do referido Aditivo de Acréscimo 
n°xxxxxxxxxxxxxxx, registrado no SEI. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Este aditivo de acréscimo de valor entrará em vigor na data da sua 
assinatura sendo condição indispensável para a sua eficácia, a publicação do extrato no DIÁRIO 

OFICIAL DA UNIÃO a ser providenciada pelo IFBA. 



 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato n° 

xx/20xxcelebrado entre o IFBA, e empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxe em concordância com a 

Tomada de Preços nºxx/20xx. 

CLÁUSULA QUARTA: A Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia será o foro 

competente para dirimir quais quer questões oriundas da execução do presente Contrato, que não 
possam ser solucionadas administrativamente. 

CLÁUSULAQUINTA: E, por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui 

explicitados, assinam as partes, o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma. 
 

Salvador, xx de xxxxxx de 20xx. 
 
 
 

( REITOR) 
 
 
 
 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

EMPRESA 

 
TESTEMUNHAS:   

CPF: 
 
 

CPF:



 

 

ANEXO 10 – MODELO DE FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 
QUE DEVEM ACOMPANHAR A NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS 
 
 
 
 
 

Contrato nº:  

Empresa:  

Licitação nº:  

Processo nº:  

Data da apresentação da Nota Fiscal:  

Nº da Nota Fiscal:  

Data da emissão da Nota Fiscal:  

Parcela e/ou Serviço a que se refere à 
Nota Fiscal: (ex: julho/2016) 

 

 
 
 

Documentos apresentados 

Descrição Exigido Apresentado Situação 

Nota Fiscal com as seguintes informações: 

descrição do  serviço, 
competência da nota, nº da Licitação e nº do 
Contrato; 

Mês 
anterior 

(descrever o 
mês) 

(Regular/I
rregular) 

Planilha contendo as seguintes informações: 
nomes completos dos empregados, funções 
exercidas, dias efetivamente trabalhados, 
horas extras trabalhadas, férias, licenças, 
faltas e ocorrências (nº de terceirizados por 
função deve 
coincidir com o previsto no contrato). 

   

Cópia da Folha de Pagamento dos 
Empregados Cópia do Comprovante de 
pagamento dos empregados (depósito 
bancário); 

   



 

 

Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, 
emitido pela Conectividade Social (GFIP) 

   

Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS 
(GRF) com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento 
bancário ou o comprovante emitido quando 
recolhimento for efetuado pela 
Internet; 

   

Cópia da Relação dos 
Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP 
(RE); 

   

Cópia da Guia de Recolhimento Rescisório do 
FGTS, quando houver rescisão sem justa 
causa. Cópia do Termo de Rescisão, quando 
houver rescisão do contrato do 
Trabalhador. 

   

Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) 
com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento 
bancário ou o comprovante emitido quando 
recolhimento for efetuado pela 
Internet; 

   

Cópia do Comprovante de Recolhimento do 
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – 
ISS, exceto se o órgão ou 
entidade efetivar a devida retenção. 

   

Cópia da Certidão Negativa de Débito junto ao 
INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos 
de Tributos e Contribuições Federais e o 
Certificado de Regularidade do FGTS(CRF) 
(sempre que expire o prazo) 

   

Cópia da Folha ponto dos empregados: em 
caso de faltas injustificadas do empregado, 
deve a fatura conter o 
respectivo desconto; 

   



 

 

 
 

Comprovante de 
fornecimento de vale 
transporte aos empregados 
de acordo com os dias 
efetivamente trabalhados 
(onde houver cartão deve ser 
apresentado cópia do cartão 
e 
comprovante da recarga do 
mesmo pela empresa); 

   

Comprovante de pagamento 
do auxílio alimentação
 aos 
empregados; 

   

Comprovante dos recibos de 
pagamento de autônomos - 
RPA ou cópia dos demais 
documentos se o empregado 
substituto tiver vínculo 
empregatício com a empresa 
(nos casos de substituição do 
empregados); 

   

Consultar  a situação
 da empresa junto
  ao SICAF, 
imprimir e anexar à nota fiscal. 

   

Consultar contrato no SIASG    

 
 

Com base na análise dos documentos acima elencados, observa-se que: 

( ) Não há restrição documental para o pagamento. 

( )Existem as seguintes restrições que impedem o pagamento: (descrever os 

documentos faltantes ou irregulares). 

 
Data da análise: 
Nome e Assinatura do fiscal do Contrato 

 
 
 

*Deve ser inserido o logotipo do Campus que deve ser identificado na descrição ao 
lado do mesmo.



 

 

ANEXO 11 - MODELO DE FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 
QUE DEVEM ACOMPANHAR A NOTA FISCAL REFERENTE A OBRAS 

 
Contrato nº:  

Empresa:  

Licitação nº:  

Processo nº:  

Data da apresentação da Nota Fiscal:  

Nº da Nota Fiscal:  

Data da emissão da Nota Fiscal:  

Parcela e/ou Serviço a que se refere à 
Nota Fiscal: (ex: julho/2016) 

 

 
 

Documentos apresentados 

Descrição Exigido Apresentado Situação 

Nota Fiscal com as seguintes informações: 

descrição do serviço, competência da nota, nº da 
Licitação e nº do Contrato; 

Mês 
anterior 

(descrever o 
mês) 

(Regular/ 
Irregular) 

Planilha contendo as seguintes informações: 

- nomes completos dos 
empregados,funções 

- exercidas, dias efetivamente trabalhados, 

- horas extras trabalhadas, férias,licenças, 

- faltas e ocorrências (nº de terceirizados por 

- função deve coincidir como previsto no 
contrato). 

   

Cópia da Folha de Pagamento dos Empregados    

Cópia da Folha de Pagamento dos Empregados    



 

 

Cópia do Comprovante de 
pagamento dos empregados (depósito 
bancário); 

   

Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos,
 emitido pela 
Conectividade Social (GFIP) 

   

Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) 
com a autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento 
bancário ou o comprovante emitido quando 
recolhimento for efetuado pela Internet; 

   

Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes 
do Arquivo SEFIP (RE); 

   

Cópia da Guia de Recolhimento Rescisório do 
FGTS, quando houver rescisão sem justa 
causa. 

   

Cópia do Termo de Rescisão, quando
 houver rescisão do 
contrato do trabalhador. 

   

Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com 
a autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento 
bancário ou o comprovante emitido quando 
recolhimento for efetuado 

pela Internet; 

   

Cópia do Comprovante de Recolhimento do 
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 

– ISS, exceto se o órgão ou entidade efetivar a 
devida 
retenção. 

   

Cópia da Certidão Negativa de Débito junto ao 
INSS (CND), a 

   



 

 

 
 

Certidão Negativa de Débitos 

de Tributos e Contribuições 
Federais e o Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF) 

(sempre que expire o prazo 
de validade) 

   

Cópia da Folha ponto dos 
empregados: em caso de 
faltas injustificadas do 
empregado, 

deve a fatura conter o 
respectivo desconto; 

   

Comprovante de 
fornecimento de vale-
transporte aos empregados 
de acordo com os 

dias efetivamente trabalhados 
(onde houver cartão deve ser 
apresentado cópia do cartão 
e 

comprovante da recarga do 
mesmo pela empresa); 

   

Comprovante de pagamento 
do auxílio alimentação
 aos 
empregados; 

   

Comprovante dos recibos de 
pagamento de autônomos - 
RPA ou cópia dos demais 
documentos se o empregado 
substituto tiver vínculo 
empregatício com a empresa 
(nos casos de substituição do 
empregados); 

   

Consultar  a situação
 da empresa junto
  ao SICAF, 
imprimir e anexar à Nota 
Fiscal. 

   

Consultar contrato no SIASG;    

 
 
 
 
 
 



 

 

Verificar a vigência dos seguintes documentos no caso de Obras: 

DOCUMENTO ESTÁ 
VIGENTE 

NÃO ESTÁ 
VIGENTE 

PCMAT: Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria e
Construção Civil; 

  

PPRA - Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais e LTCAT: Laudo 
Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho 

  

PCMSO: Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional, 

  

OBS: Consultar a situação da empresa junto ao SICAF. 
 
 

Com base na Análise dos Documentos acima elencados, observa-se que: 

( ) Não há restrição documental para o pagamento. 
( ) Existem as seguintes restrições que impedem o pagamento: (descrever os 
documentos faltantes ou irregulares). 

 
 

Data da análise: 
Nome e Assinatura do Gestor de Contratos 

 
 

Fonte: Manual de Gestão e Fiscalização de contratos do Instituto Federal de 
Farroupilha 

 
 
 

*Deve ser inserido o logotipo do Campus que deve ser identificado na descrição ao 
lado do mesmo.



 

 

ANEXO 12 - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

ORDEM DESERVIÇO Nº DE DE DE 20xx. 
 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
 

TECNOLOGIA DA BAHIA, CAMPUS xxxxxxxxxxx, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Portaria nº / ,de / / , 

Publicada no DOU de / / ,resolve: 
 

Determinar o início da execução do objeto em até ( ) dias, à Empresa 
 , CNPJn°  

 

  ,da licitação (informar modalidade)nº / e 

Contrato n° / . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pró-Reitor de Administração e Planejamento ou Diretor Geral do Campus 
 
 
 
 
 
 

Observação: O logotipo deve ser alterado para o logotipo do Campus que deve ser 
identificado na descrição ao lado do mesmo.



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA  

 
ANEXO 13 - MODELO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA 

REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº. /(setor/unidade) 
 
 

CONTRATO Nº.: 

OBJETO DO CONTRATO: 

EMPRESA CONTRATADA: 

Pontos irregulares: (relacionar neste campo os itens que foram descumpridos 
pela empresa) 

Prazo para cumprimento das exigências: 

Ciência: 

Estou ciente que o não cumprimento das exigências contidas neste auto, 

ensejará a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, bem como nas 
cláusulas contratuais. Estou ciente ainda do prazo que terei para cumprir com 
as exigências aqui registradas. 

Recebi a primeira via em / /  Hora /  

Nome do Responsável pela 

empresa: Assinatura: 

Gestor do contrato (Carimbo e assinatura) 

 

Observação: Deve ser inserido o logotipo do Campus que deve ser identificado na 
descrição ao lado do mesmo.



 

 

 

ANEXO 14 - MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO 
CONTRATO 

EMPRESA CONTRATADA: 

CONTRATO Nº. 

MÊS/ANO: 

CAMPUS: 

OBJETO DO CONTRATO: 

1. Ocorrências: (informar aqui as ocorrências que houve no mês, podendo ser 
registradas também neste local os descontos e as penalidades aplicadas. 

O cálculo das penalidades é de competência do gestor do contrato, observando o 
que consta estabelecido no contrato. A administração ao 

tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar do cálculo feito, antes de enviar 
uma cópia do relatório à empresa). 

2. Avaliação dos serviços e dos documentos que foram apresentados pela 
empresa: (informar aqui os documentos que foram avaliados, de acordo com as 
exigências contidas no edital. Informar também as deficiências que foram 
verificadas) 

3. Observações/sugestões/reclamações: 

Data: / /  

 
 
 

Fiscal do contrato: (nome e assinatura) 
 
 
 

Observação: Inserir o logotipo do Campus que deve ser identificado na descrição ao 
lado do mesmo.



 

 

ANEXO 15 - PLANILHA CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS 
TRABALHISTAS 

 
 
 
 

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Janeiro/2014 Percentual 
incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da Instrução Normativa MP nº 05/2017 

Contrato nº XX/20xx - órgão/Entidade 

 
 
 
 
Ordem 

 
 
 

Nome do 
Empregado 

 
 
 
 
Cargo 

 
 
 
Remuneração 
(Salário base + 
adicionais ) 

 
 
 
 

13º salário 

 
 
 

Férias e terço 
constitucional 

 

Multa s/ FGTS 
e Cont. Social 
sobre aviso 
prévio 
indenizado e 
trabalhado 

 
Submódulo 4.1 
sobre férias , um 
terço 
constitucional e 
13 ° 
Considerando 
RAT = 3,00 % 

 

Total 
provisionad
o por 
funcionário 

 
1 

 
BELTRANO 
TAL 

 
DE 

 
Vigilante 

D A 

 
R$ 
1.000,0
0 

 
R$ 
83,33 

 
R$ 
121,00 

 
R$ 
50,00 

 
R$ 
78,20 

R$332,53 

 
2 

 
BELTRANO 
TAL 

 
DE 

 
Vigilante 

D A 

 
R$ 
1.000,0
0 

 
R$ 
83,33 

 
R$ 
121,00 

 
R$ 
50,00 

 
R$ 
78,20 

R$ 332,53 

 
3 

 
BELTRANO 
TAL 

 
DE 

 
Vigilante 

D A 

 
R$ 
1.000,0
0 

 
R$ 
83,33 

 
R$ 
121,00 

 
R$ 
50,00 

 
R$ 
78,20 

R$ 332,53 

 
4 

 
BELTRANO 
TAL 

 
DE 

 
Vigilante 

D A 

 
R$ 
1.000,0 

 
R$ 
83,33 

 
R$ 
121,00 

 
R$ 
50,00 

 
R$ 
78,20 

R$ 332,53 

 
5 

 
BELTRANO 
TAL 

 
DE 

 
Vigilante 

D A 

 
R$ 
1.000,0
0 

 
R$ 
83,33 

 
R$ 
121,00 

 
R$ 
50,00 

 
R$ 
78,20 

R$ 332,53 

 
6 

 
BELTRANO 
TAL 

 
DE 

 
Vigilante 

D A 

 
R$ 
1.000,0
0 

 
R$ 
83,33 

 
R$ 
121,00 

 
R$ 
50,00 

 
R$ 
78,20 

R$ 332,53 

 
7 

 
BELTRANO 
TAL 

 
DE 

 
Vigilante 

D A 

 
R$ 
1.000,0
0 

 
R$ 
83,33 

 
R$ 
121,00 

 
R$ 
50,00 

 
R$ 
78,20 

R$ 332,53 

 
8 

 
BELTRANO 
TAL 

 
DE 

 
Vigilante 

D A 

 
R$ 
1.000,0
0 

 
R$ 
83,33 

 
R$ 
121,00 

 
R$ 
50,00 

 
R$ 
78,20 

R$ 332,53 

 
9 

 
BELTRANO 
TAL 

 
DE 

 
Vigilante 

D A 

 
R$ 
1.000,0
0 

 
R$ 
83,33 

 
R$ 
121,00 

 
R$ 
50,00 

 
R$ 
78,20 

R$ 332,53 

 
10 

 
BELTRANO 
TAL 

 
DE 

 
Vigilante 

D A 

 
R$ 
1.000,0
0 

 
R$ 
83,33 

 
R$ 
121,00 

 
R$ 
50,00 

 
R$ 
78,20 

R$ 332,53 

 
TOTAI

S 

 
R$ 
10.000,00 

 
R$ 
833,33 

 
R$ 
1.210,00 

 
R$ 
500,00 

 
R$ 
782,00 

R$             
3.325,33 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

ANEXO 16 – PASSO A PASSO EMISSÃO DE GUIA PARA DE DEPÓSITO EM 
GARANTIA 

 

Após a confirmação do cadastramento do evento, podem ser geradas guias para 
depósito em garantia no site do Banco do Brasil conforme indicado abaixo. Em caso 
de dúvidas, favor entrar em contato no telefone3273-5200. 

 

EMITIR GUIA - PASSO A PASSO 
- Acessar o site www.bb.com.br, 

- Clicar no nome Empresa e Setor Público no topo da tela inicial, 
- Marcar opção JUDICIÁRIO, 
- Marcar opção Depósito em Garantia – Saiba Mais, 
- Clicar na frase Emissão Guia do Depósito em garantia – Clique aqui, 
- No Campo Modalidade/Tipo de Garantia marcar a opção Contratos 
Administrativos, 
- No Campo Pré Cadastramento marcar a opção que determina qual a guia 
deve ser gerada - Primeiro Depósito ou Depósito em Continuação. 

 

PRIMEIRO DEPÓSITO 
1. No Campo Nome do Tribunal/Convenente (Destino da Garantia) buscar o nome do 
Órgão (000000860-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA 
BAHIA); 
2. No Campo Tipo de Evento/Conta Especial escolher o Contrato pretendido; 
3. Número da Guia: campo alfanumérico para controle do depositante (ex: Reitoria 
Fev/2015) Valor do depósito: Inserir o valor; 
5. Data do pagamento: data do dia da geração do ID ou da futura; 
6. Ente público / Privado Garantidor: IFBA; 
7. Tipo de pessoa: Jurídica; 
8. Informe CPF /CNPJ; 
9. Depositante: selecione Garantidor ou Outros; 
10. Nome do Advogado / Procurador / Representante:Opcional. 
11. Imprimir 02(duas) vias de cada documento/guia para envio ao BB. 

 
 

DEPÓSITO EM CONTINUAÇÃO 
Para efetuar o segundo depósito, seguir os passos anteriores, até o campo Pré- 
cadastramento e selecionar depósito em continuação, na tela seguinte deverá ser 
digitado o número da conta de garantia ou Número Identificador do Pré- 
Cadastramento Anterior – ID, em seguida siga os passos do primeiro depósito.



 

 

 

LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS UTILIZADOS 

 

 
Acórdãos TCU (Diversos) 

Decreto 3.555/00 

Decreto 2.271/97 

Decreto 5.450/05 

Decreto 5.507/06 
IN MP 05/2017 
Lei 8.830/1980 LEF 
Lei Complementar nº 73/1993 

Lei 8.666/93 
Lei 8.844/1994 

Lei 9.784/99 

Lei 10.520/02 
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