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IN 05/2017 
DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 

ANEXO VIII-A 
 

DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
1. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execução do objeto e, 
se for o caso, poderá utilizar o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo 
previsto no Anexo V-B, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da 
prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos 
indicadores estabelecidos, sempre que a contratada: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 
mínima exigida as atividades contratadas; ou 
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 

1.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 
avaliação da prestação dos serviços. 
 
2. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado 
deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua 
degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e 
irregularidades constatadas. 
 
3. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da 
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços realizada. 
3.1. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação 
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realizada. 
 
3.2. A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 
de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 
ao controle do prestador. 
3.3. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 
contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 
3.4. É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços realizada de que trata o item 3. 
3.5. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços. 
 
4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do 
contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância 
com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento 
de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor 
do contrato. 

 

IN 05/2017 

DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
ANEXO VIII-B 

DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

1. A fiscalização administrativa, realizada nos contratos de prestação de serviços com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra, poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se 

em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no 

pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 

 

2. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, nas 

contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada exigir-se-á, dentre 

outras, as seguintes comprovações: 

2.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho(CLT): 

 

a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

a.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de 

trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando 

for o caso; 

a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada 
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pela contratada; e 

a.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços. 

b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da 

regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf): 

b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União (CND); 

b.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do contratado; 

b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e 

b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

c) entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos seguintes documentos: 

c.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

Administração contratante; 

c.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 

que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; 

c.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 

serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; 

c.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, 

vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou 

Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de 

qualquer empregado; e 

c.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem 

exigidos por lei ou pelo contrato. 

d) entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do 

contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato: 

d.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 

devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

d.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 

rescisões contratuais; 

d.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 

empregado dispensado; 

d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

 

3. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados na 

alínea “a” do subitem 2.1 acima deverão ser apresentados. 

 

4. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas 

elencados nos subitens 2.1, 2.2 e 2.3 acima poderão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

 

5. A Administração deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” do subitem 2.1 acima no 

prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, 

justificadamente. 

 

6. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou 
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gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à 

Receita Federal do Brasil (RFB). 

 

7. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou 

gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao 

Ministério do Trabalho. 

 

8. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo 

contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. 

 

8.1. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações 

trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar 

má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir. 

 

9. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá 

verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado 

ao gestor do contrato. 

 

10. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa deverá observar, ainda, as 

seguintes diretrizes: 

10.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada) 

a) No momento em que a prestação de serviços é iniciada, deve ser elaborada planilha-resumo 

de todo o contrato administrativo. Ela conterá informações sobre todos os empregados 

terceirizados que prestam serviços no órgão ou entidade, divididos por contrato, com os 

seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, 

adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, 

auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras 

trabalhadas. 

b) A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) será feita por 

amostragem. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a 

fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações 

fornecidas pela empresa e pelo empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a data 

de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (corretamente discriminada 

em salário-base, adicionais e gratificações), além de demais 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) Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas 

terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio alimentação gratuito). 

f) Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de 

trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais 

condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI). 
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g) No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte 

documentação, devidamente autenticada: 

g.1. relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de 

trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

g.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos 

serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada; 

g.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; 

e 

g.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

10.2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura) 

a) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) 

sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço. 

b) Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF. 

c) Serão exigidos 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. 
d) Exigir, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de cargos para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 66-A da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10.3. Fiscalização diária 

a) Devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos terceirizados. As 

solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, 

eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser 

dirigidas ao preposto. 

b) Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas 

ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do 

empregador. 

c) Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando 

serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho. 

 

10.4. Fiscalização procedimental 

a) Observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos empregados devem ser 

obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos, devendo ser verificada 

pelo gestor do contrato a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, inclusive quanto 

à necessidade de solicitação da contratada. 

b) Certificar de que a empresa observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças aos 

empregados. 

c) Certificar de que a empresa respeita a estabilidade provisória de seus empregados (copeiro, 

gestante, e estabilidade acidentária). 

 

10.5. Fiscalização por amostragem 

a) A Administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, que verifiquem se as 

contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes. 
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b) A Administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os extratos da 

conta do FGTS, os quais devem ser entregues à Administração. 

c) O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano (sem 

que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado), 

garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da expectativa do controle. 

d) A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela Administração, 

por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos: 

d.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração 

contratante; 

d.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste 

como tomador o órgão ou entidade contratante; 

d.3. cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 

serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; e 

d.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre 

outros), a que estiver obrigada por força de lei, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, 

relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado 

 

Diretrizes gerais da Fiscalização Técnica 
 
O fiscal técnico é o responsável pelo objeto da contratação, que é o serviço propriamente dito, assim 
descreve a IN 05/2017 as atividades do Fiscal Técnico: 
 
 Art. 40, II - Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto 
nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação 
dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato 
convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização 
de que trata o inciso V deste artigo; 
 
Neste sentido suas funções são: 
 
1-Acompanhar a execução dos serviços periodicamente, se estes estão sendo prestados dentro dos 
parâmetros de quantidade e qualidade, de acordo com o que foi definido no TR e IMR, Exemplo: 
Quantidade: Todos os banheiros foram limpos e na frequência contratada? 
Qualidade: Foi retirado o lixo e reposto o papel higiênico? 
  
 
Obs: Este acompanhamento deve ser registrado em documento próprio ou utilizando o modelo do IMR 
do contrato específico. Este acompanhamento deverá acontecer diariamente ou dentro de um prazo 
razoável definido pelo fiscal, desde de que, esse prazo seja observado ao longo do contrato. 
 

ANEXO VIII-B 
10.3. Fiscalização diária 
a) Devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos terceirizados. As solicitações de 
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serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou 
cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto. 
 b) Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a 
compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do empregador. 
c) Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando serviços e 
em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho. 
  
2- Verifica se todos os funcionários estão cobrindo seus postos, anota as faltas e recebe da mão do 
preposto ao final do mês, a folha ou relatório de ponto, faz a conferência com suas anotações e entrega 
a cópia do ponto ao Fiscal Administrativo ou Gestor do Contrato. 
 
3- Verifica periodicamente se houve subdimensionamento da produtividade contratada, conforme 
prevê a IN 05/2017: 
 
Da Desconformidade da Proposta 
Art. 62. O fiscal técnico, na fase da execução contratual, ao verificar que houve subdimensionamento 
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 
autoridade competente do setor de licitações para que esta promova a adequação contratual à 
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 
previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 
 
4- Havendo fiscalização pelo público usuário, essa avaliação será coordenada pelo fiscal técnico, que 
fará a pesquisa de satisfação, que servirá como um dos critérios de avaliação previstos no IMR, a IN 
05/2017, assim definiu a fiscalização pelo público usuário: 
   
Seção I Das Atividades de Gestão e Fiscalização da Execução dos Contratos 
 Art. 40, V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por 
pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, 
os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator 
determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto. 
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Diretrizes gerais da Fiscalização Administrativa 
 

O Fiscal Administrativo é o responsável pela parte burocrática do contrato com DEMO, a IN 05/2017 
assim descreve as atividades do Fiscal Administrativo: 
 
III - Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos 
serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações 
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de 
inadimplemento; 
 
A fiscalização administrativa é dividida em: 
 
Fiscalização no primeiro do mês do contrato: deve ser observado os itens exigidos no ANEXO VIII-B, 
item 2.1 letras a.1 à a.3. Deverá ser elaborada uma planilha conforme item 10.1, letra a, e atendido 
ainda as exigências das demais letras do item 10.1. 
 
Fiscalização Mensal:  deve ser observado os itens exigidos no ANEXO VIII-B, item 2.1 letras b à c.5 e 
todas as letras dos itens 10.2;10.4;10.5. 
 
Fiscalização por ocasião da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos 
serviços: deve ser observado os itens exigidos no ANEXO VIII-B, item 2.1 letras d1 à d.4. 
 
 
A IN 05/2017, apresenta diversos atores da fiscalização, mas também deixa a critério da administração 
a possibilidade de um mesmo servidor executar mais do que uma das funções da gestão e fiscalização 
contratual: 
 
Art.40, § 3º As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único 
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, 
em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à 
Gestão do Contrato. 
 

Subseção III Do Procedimento para Recebimento Provisório e Definitivo dos Serviços 
 
 Art. 49. O recebimento provisório e definitivo dos serviços deve ser realizado conforme o disposto nos 
arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666, de 1993, e em consonância com as regras definidas no ato convocatório. 
 
 Art. 50. Exceto nos casos previstos no art. 74 da Lei n.º 8.666, de 1993, ao realizar o recebimento dos 
serviços, o órgão ou entidade deve observar o princípio da segregação das funções e orientar-se pelas 
seguintes diretrizes: 
 
 I - o recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou 
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equipe de fiscalização, nos seguintes termos: 
a) elaborar relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a 
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que 
julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; e 
b) quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter 
o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; 
 
II - o recebimento definitivo pelo gestor do contrato, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, obedecerá às seguintes diretrizes: 
 
a) realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização técnica e 
administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 
indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas 
correções; 
b) emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 
nos relatórios e documentação apresentados; e 
c) comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A ou 
instrumento substituto, se for o caso. 
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Resumo do Roteiro da Fiscalização e Gestão do Contrato: 

 
As unidades que não contarem com seção de contratos ou servidores exclusivos para fiscalização e gestão 
de contratos, poderão distribuir as fiscalizações entre os diversos servidores de setores distintos e ainda 
poderão agregar as funções de Fiscal Administrativo e Gestor de Contrato, que serão executadas por 
um único servidor, restando assim a seguinte configuração para os contratos com DEMO: 1(um) Fiscal 
Técnico e 1 (um) Gestor de Contratos, poderá ainda, um ser nomeado substituto do outro. Será nomeado 
ainda o Fiscal Setorial e utilizada a figura do público usuário, nos casos em que o Termo de Referência 
prever esse ator da fiscalização. 

I- Fiscal Técnico: 

a) faz aferição do IMR (em percentual); 
b) confere se o ponto está correto; 
c) faz RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA COM DEMO, e 
d) encaminha para o Gestor. 

 

II- O Fiscal Administrativo 

 Nos casos em que houver Gestor do contrato: 

a) faz apuração dos valores da glosa por falta; 
b) cálculo do ajuste de pagamento em reais, com base no percentual do IMR apresentando pelo Fiscal 
Técnico; 
c) preenche com base na documentação apresentada pela empresa o RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 
DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS COM DEMO, e 
d) encaminha cópia completa da documentação e relatório para o Gestor do contrato. 

 

III- Gestor do Contrato 

 Nos casos em que houver Fiscal 
Administrativo: 

Nos casos em que não houver Fiscal 
Administrativo: 

a) faz apuração dos valores da glosa por falta; 
b) faz o cálculo do ajuste de pagamento em reais, 
com base no percentual do IMR apresentando 
pelo Fiscal Técnico; 
c) preenche com base na documentação 
apresentada pela empresa o RELATÓRIO 
CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS COM DEM; 
d) faz o aceite do serviço emitindo o TERMO 
CIRCUNSTANCIADO PARA EFEITO DE 

a) faz apuração dos valores da glosa por falta; 
b) faz o cálculo do ajuste de pagamento em reais, 
com base no percentual do IMR apresentando 
pelo Fiscal Técnico; 
c) preenche com base na documentação 
apresentada pela empresa o RELATÓRIO 
CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS COM DEM; 
d) faz o aceite do serviço emitindo o TERMO 
CIRCUNSTANCIADO PARA EFEITO DE 
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RECEBIMENTO DEFINITIVO; 
e) encaminha o TCERD para o fornecedor e 
autoriza a emissão da NF; 
f) recebe a NF do fornecedor; 
g) Preenche utilizando os demais relatórios o         
RELATÓRIO FINAL DA FISCALIZAÇÃO; 
h) encaminha para o Setor de Contratos todos os 
documentos gerados na fiscalização para 
arquivamento. 
i) encaminha para o setor financeiro apenas  o         
RELATÓRIO FINAL DA FISCALIZAÇÃO, com cópia da 
NF e consulta no SICAF da empresa. 
 

RECEBIMENTO DEFINITIVO; 
e) encaminha o TCERD para o fornecedor e 
autoriza a emissão da NF; 
f) recebe a NF do fornecedor; 
g) Preenche utilizando os demais relatórios o         
RELATÓRIO FINAL DA FISCALIZAÇÃO; 
h) encaminha para o Setor de Contratos todos os 
documentos gerados na fiscalização para 
arquivamento. 
i) encaminha para o setor financeiro apenas  o         
RELATÓRIO FINAL DA FISCALIZAÇÃO, com cópia da 
NF e consulta no SICAF da empresa. 
 

 

 

 Responsabilização 

IN 05/2017 

ANEXO XI DO PROCESSO DE PAGAMENTO 

5.1. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser 

instruídos com as justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente, que 

adotará as providências para eventual apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e 

imputação de ônus a quem deu causa à mora. 

 

A NF de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), acarreta uma série 
de retenções tributarias que devem ser feitas e geridas pela Administração Pública, que são: 
 

ISS (Imposto Municipal- Imposto sobre serviço de qualquer natureza) Vencimento: dia 20 do 
mês subsequente ao mês de competência da NF 
INSS ( GPS – Guia da Previdência Social) Vencimento: Dia 20 do mês subsequente à emissão 
da NF 
DARF (Retenções Federais: PIS; COFINS; IR; CSLL) Vencimento: 3º dia útil da semana 
subsequente ao pagamento da NF 

 

O Prazo para pagamento da NF, só passará a contar a partir do dia da emissão da mesma, mas deve-se 
observar que a empresa não pode emitir a NF antes de receber o aceite do serviço (TCERD) que será 
emitido pelo Gestor do contrato e o aceite só será realizado pelo Gestor após a entrega e análise dos 
relatórios da fiscalização técnica e administrativa, vale ressaltar que a fiscalização administrativa 
subentende a entrega de toda a documentação, sem a entrega destes documentos não é possível 
concluir o relatório circunstanciado da fiscalização administrativa e por consequência o Gestor do 
Contrato não poderá fazer o recebimento definitivo do serviço, o que impede que a NF seja emitida. 
A NF só poderá ser emitida com a autorização do Gestor do Contrato, que só autorizará a contrata a 

emitir, após realizar o recebimento definitivo do serviço. 
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FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 

Etapa/ 
Responsável 

Procedimentos Prazos 

1º 
Fiscal 

Técnico 

Conferir o ponto com suas anotações das faltas dos funcionários: 
 
a) Se estiver ok, encaminha cópia do ponto para o Fiscal Administrativo 
ou Gestor do Contrato; 
b) Se o ponto não conferir com as anotações das faltas feitas pelo Fiscal 
Técnico, encaminhar ofício ao preposto da empresa, para que faça a 
correção do ponto; 
c) Posteriormente encaminhar para o Fiscal Administrativo ou Gestor do 
Contrato. 
 

No 01º dia 
útil do mês, 

do mês 
subsequente. 

2° 
Fiscal 

Técnico 

Fazer aferição do IMR, observando os critérios estabelecidos nas 
diretrizes gerais e na IN 05/2017. 
 
a) Apresentar ao preposto da empresa resultado do IMR, o preposto ou 
representante legal deverá assinar o documento dando ciência de seu 
recebimento. (item 3 e 3.1 do anexo VIII- A da IN 05/2017). 
 
 
b) Após o recebimento do resultado do IMR, a contratada dentro do 
prazo de até 03 (três) dias úteis, poderá apresentar justificativa para a 
prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser 
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 
ao controle do prestador. (item 3.2 do anexo VIII- A da IN 05/2017). 
 
Todas as anotações das ocorrências que levaram ao ajuste do pagamento 
devem ser anexadas ao IMR emitido no referido mês, essas anotações 
devem ser feitas em documento formal elaborado pelo fiscal técnico 
durante o mês da prestação do serviço, a cada anotação de não 
cumprimento dos requisitos mínimos do IMR o Fiscal Técnico emitirá um 
documento formal, que deverá ser assinado por ele e pelo preposto da 
empresa. 
 
Esses documentos emitidos durante o mês, apontando o não 
atingimento dos requisitos mínimos estabelecidos deverão ser anexados 
ao IMR. 
 
 

Atentar para 
o prazo 

máximo de 
entrega do 

IMR e 
Relatório da 
Fiscalização 
Técnica que 
é de 10 dias 
corridos do 

mês 
subsequente 

3° Preencher o relatório da fiscalização técnica: Deverá ser 

about:blank
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Fiscal 
Técnico 

 

 

ANEXO I- RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
DE SERVIÇOS COM DEMO. 

entregue 
junto com o 
IMR e Ponto 
até 10 dias 
corridos do 

mês 
subsequente 

 4º Fiscal 

Técnico 

 

Encaminhar os documentos elaborados nas etapas anteriores para   

o Fiscal Administrativo ou Gestor do Contrato. 

 

a)Folha de ponto conferida; 

 b)Relatório com a aferição do ajuste do pagamento (IMR),      

mesmo que ele seja de 100%; 

 c)ANEXO I- RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA  FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA DE SERVIÇOS COM DEMO. 

 

Prazo 

máximo de 

10 dias 

corridos do 

mês 

subsequente 

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/GESTÃO DO CONTRATO 

Etapa/ 
Responsável 

Procedimentos Prazos 

5º 
Gestor 

Recebe os seguintes documentos do Fiscal Técnico: 
 
a)Folha de ponto, conferida; 

b)Relatório com a aferição do ajuste do pagamento (IMR), mesmo que 
ele seja de 100%; 

c)ANEXO I - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
DE SERVIÇOS COM DEMO. 

 
Não recebendo até o dia 10 (dez) do mês subsequente a prestação do 
serviço, deve procurar e notificar o fiscal técnico, pois o atraso no 
pagamento e retenção de tributos, pode ser passível de apuração de 
responsabilidade àquele que deu causa ao atraso (conferir quadro de 
responsabilização). 

10 dias 
corridos, do 

mês 
subsequente 

6° 
Fiscal 

Adm/Gestor 

Recebimento dos documentos da contratada: 

a) Os documentos exigidos estão descritos no ANEXO VIII-B, item 2.1 
letras b à c.5 e todas as letras dos itens 10.2;10.4;10.5. 
b) Os documentos recebidos deverão ser conferidos pelo fiscal 
administrativo ou gestor do contrato. 
c)Após a conferência dos documentos, deverá ser preenchido o relatório 
circunstanciado, conforme modelo disponibilizado: 
 
ANEXO II - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO 

02° 
dia útil 
do mês 

subsequente 

about:blank
about:blank
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ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS COM DEMO. 

 

 

Neste momento, não será cobrado a emissão da NF, a empresa ainda não 
está autorizada a emitir a NF/Fatura. 

De qualquer forma, se a empresa deixar de entregar algum documento 
exigido nesta etapa, o fiscal administrativo deve notificar a empresa, 
verificar a possibilidade de aplicação das penalidades previstas no TR. 

7° 
Gestor 

Recebimento definitivo do serviço ou ateste do serviço: 
 
Não deve ser confundido com o Ateste da NF, que só será emitida após 
o Gestor do Contrato encaminhar o Termo recebimento definitivo (IN 
05/2017, Art. 50) 
 
 ANEXO III - TERMO CIRCUNSTANCIADO PARA EFEITO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO. 
 

Prazo de 2 
dias úteis 

após o 
recebimento 

dos 
documentos 
dos passos 
anteriores. 

8° 
Gestor 

Encaminhamento do recebimento definitivo para o fornecedor: 
 
a) assinar e encaminhar via e-mail o Termo de recebimento definitivo, 
para que a empresa emita a NF.(IN 05/2017, Art. 50, letra c) 
 
Pedir a confirmação do recebimento do e-mail. 

Imediato, 
após a 

conclusão da 
etapa 

anterior. 

9° 
Gestor 

Recebimento da NF 
 
a) Neste momento não existe possibilidade da empresa recorrer do valor 
apresentado no Termo de recebimento definitivo emitido pelo Gestor do 
Contrato, o momento em que a empresa tem o direito de  recorrer é 
quando o Fiscal Técnico apresenta o IMR ao preposto da empresa, 
conforme descrito na etapa 02. 
 
O Prazo para pagamento da NF e dos tributos, só começará a contar a 
partir da data da apresentação da NF, que só se dará após o envio do  
termo de recebimento definitivo para a contratada. 
Portanto, se a NF por algum motivo ultrapassar o prazo de 15 dias 
corridos do mês, considerando que dia 20 é o dia do vencimento do ISS, 
a responsabilidade pelo pagamento da multa e juros será da contratada. 
 

Imediato, a 
depender da 
data do mês, 

deve se 
cobrar 

agilidade da 
empresa 

para emissão 
da NF, 

devido os 
prazos de 

recolhimento 
do ISS 

10º 
Gestor 

Encerramento da Fiscalização: 
 
Para preenchimento deste relatório é imprescindível que empresa tenha 
emitido a NF, que por sua vez, só poderá ser emitida após o envio do 

Imediato 
após o 

recebimento 
da NF, 
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Termo Circunstanciado para efeito de Recebimento Definitivo. 
 
Neste momento o Gestor do Contrato já terá em mãos: 
a)Relatório de fiscalização técnica, folha de ponto, IMR; 
b)Relatório da fiscalização administrativa com toda a documentação 
enviada pela empresa para fiscalização mensal; 
c)Termo Circunstanciado para efeito de Recebimento Definitivo, já 
encaminhado para empresa; 
d)NF emitida com o valor informado no Termo Circunstanciado para 
efeito de Recebimento Definitivo. 
 
Com esses documentos em mãos basta concluir a fiscalização com o 
modelo de relatório disponível: 
 
ANEXO V- RELATÓRIO FINAL DA FISCALIZAÇÃO 
 
O Preenchimento deste relatório depende do envio da documentação 
por parte da empresa, exigida nas etapas anteriores, o não envio desta 
documentação, acarreta a não conclusão deste relatório, o que impede 
que o Gestor do contrato finalize seus trabalhos e envie a fatura para 
pagamento, lembrando que a empresa só estará autorizada a emitir a NF 
após o Gestor do Contrato encaminhar o Termo Circunstanciado para 
Efeito de Recebimento Definitivo (TCERD), se a empresa emitir a NF sem 
que esse documento tenha sido enviado para ela, a Administração 
poderá pedir que a mesma cancele a NF ou não será contado o prazo 
para vencimento da Fatura e nem mesmo dos tributos, mas o prazo se 
contará apenas, após o envio do TCERD (mais explicações no quadro 
Diretrizes gerais da Fiscalização Administrativa) 
 

considerand
o sempre o 

prazo 
máximo 

descrito no 
passo 09° 

11° 
Gestor 

Entrega da Fiscalização pelo Gestor do Contrato 
 
 Assinar tudo e entregar os seguintes documentos: 
 
Para o Setor de contratos: 
 
I. Documentação completa: 

a) ANEXO I- RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA DE SERVIÇOS COM DEMO; 
b) Folha de ponto; 
c) IMR; 
d) ANEXO II- RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA  FISCALIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS COM DEMO; 
e) Toda a documentação citada no documento anterior; 

 
 
 
 
 

Imediato 
após o 

recebimento 
da NF, 

considerand
o sempre o 

prazo 
máximo 

descrito no 
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f) ANEXO III - TERMO CIRCUNSTANCIADO PARA EFEITO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
g) ANEXO IV - RELATÓRIO FINAL DA FISCALIZAÇÃO; 
h) NF emitida com o valor informado no Termo Circunstanciado 
para efeito de Recebimento Definitivo. 
 

 
Para o Setor Financeiro: 
 
I. ANEXO IV - RELATÓRIO FINAL DA FISCALIZAÇÃO; 
II. NF; 
III. Consulta SICAF. 
 

passo 09° 

 

 

 

 

 

 

 


