
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA GERAL 
 

PORTARIA Nº 174, DE 20 DE MARÇO DE 2019. 

 

Regulamenta a gestão e fiscalização dos contratos administrativos 

no âmbito do Ministério Público Federal. 

 

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 6º, II e XII, do Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, e 

tendo em vista o que consta do Procedimento de Gestão Administrativa PGR nº 

1.00.000.011868/2018-17, resolve: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º Os procedimentos inerentes à gestão e fiscalização dos contratos 

administrativos efetivados pelo Ministério Público Federal (MPF) ficam regulamentados por 

esta Portaria. 

Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se: 

I. Ateste: ato pelo qual o gestor do contrato declara na nota fiscal ou fatura a 

fiel execução dos serviços pela contratada e o adimplemento das demais prestações pactuadas, 

de forma a satisfazer condição necessária para liquidação e pagamento da despesa; 

II. Contratada: empresa vencedora de processo licitatório ou selecionada por 

dispensa ou inexigibilidade e que venha a ajustar uma prestação de serviços ou um 

fornecimento de bens; 

III. Contratação: ato administrativo pelo qual o agente público fixa, por meio 

de instrumento negocial, obrigações mútuas entre administração e prestador ou fornecedor 

para satisfação das necessidades da Instituição; 

IV. Contrato: instrumento negocial ajustado entre o MPF e a iniciativa 

privada/Administração Pública, em que haja um acordo de vontades para a formação de 

vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, independentemente de sua denominação; 
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V. Empregado terceirizado: pessoa física com vínculo trabalhista junto à 

empresa regularmente contratada pelo MPF; 

VI. Fiscalização de contrato: conjunto de procedimentos destinados à 

verificação da conformidade da prestação dos serviços/fornecimento de bens e da alocação 

dos recursos necessários de forma a assegurar o cumprimento das disposições contratuais, 

técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos; 

VII. Fiscal administrativo: servidor designado para auxiliar o gestor ou a 

unidade de gestão de contratos quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do contrato; 

VIII. Fiscal setorial: servidor designado para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, quando a prestação dos 

serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas do 

órgão; 

IX. Fiscal técnico: servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução 

de serviço ou fornecimento de bens do ponto de vista funcional do contrato; 

X. Fiscal requisitante: servidor representante da unidade requisitante da 

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

vista funcional da solução de tecnologia da informação; 

XI. Gestor do contrato: servidor designado para coordenar o processo de 

fiscalização da execução contratual; 

XII. Glosa: supressão ou anulação de parte do montante a ser pago 

originalmente à Contratada, decorrente de descumprimento de obrigação contratual ou de 

valor faturado a maior; 

XIII. Instrumento de Medição de Resultado (IMR): mecanismo que define, em 

bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis 

esperados de qualidade, quantidade e temporalidade da prestação do serviço e respectivas 

adequações de pagamento; 

XIV. Objeto do contrato: descrição resumida indicadora do conteúdo e da 

finalidade do contrato; 

XV. Ocorrências: fatos estranhos à normalidade da execução contratual; 

XVI. Ordem de Serviço/Fornecimento de Bens: documento utilizado para 

autorizar a contratada a iniciar a prestação do serviço ou fornecimento de bens relativos ao 

objeto do contrato; 

XVII. Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto de licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 



 

 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos 

métodos e do prazo de execução; 

XVIII. Sanções: cominações legais e contratuais aplicadas, 

administrativamente, ao contratado pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, 

observado o contido na legislação vigente, assim como no edital e no respectivo contrato; 

XIX. Termo de Referência: documento com elementos capazes de propiciar a 

avaliação do custo pela Administração de forma clara, concisa e objetiva, diante de orçamento 

detalhado, definição de métodos e critérios de sustentabilidade, estratégia de suprimento, 

valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-

financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do 

contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e 

sanções; 

XX. Unidade de Análise de Infrações e Sanções Administrativas: área 

responsável pelo processo de apuração de irregularidade na execução contratual com vistas à 

aplicação de sanções administrativas; 

XXI. Unidade de gestão de contratos: área responsável pelo gerenciamento da 

execução contratual, exercendo o acompanhamento e a gestão da execução contratual; 

XXII. Unidade requisitante: unidade do Ministério Público Federal que 

demande a contratação dos bens ou serviços; 

XXIII. Vigência do Contrato: período em que o contrato está apto a produzir 

direitos e obrigações para as partes contratantes. 

 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 3º Fica instituído o Sistema de Gestão Administrativa (SGA) como o 

sistema oficial de contratos do Ministério Público Federal. 

Parágrafo único. O Sistema de Gestão Administrativa contemplará 

funcionalidades para o gerenciamento e acompanhamento de contratos, fornecedores e 

empregados terceirizados, com a consequente emissão de relatórios gerenciais. 

Art. 4º Compete aos gestores e fiscais de contratos a alimentação das 

informações relativas aos respectivos contratos no Sistema de Gestão, conforme rotinas 

específicas contidas no Manual do Usuário do Sistema de Gestão Administrativa - Módulo de 

Contrato. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

Seção I 

Das Atividades de Gestão e Fiscalização da Execução dos Contratos 

 

Art. 5º As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o 

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

Administração para o objeto contratado, verificar a regularidade das obrigações 

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

encaminhamento da documentação pertinente para a unidade de gestão contratual. 

Art. 6º Para os efeitos desta Portaria, considera-se: 

I - Gestão da Execução do Contrato: a coordenação das atividades relacionadas 

à fiscalização técnica, requisitante, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como 

dos atos preparatórios à instrução processual quanto aos aspectos que envolvam a 

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

contratos, dentre outros; 

II - Fiscalização Técnica: 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 e/ou fornecimento de bens (consumo ou permanente) 

estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato 

convocatório; 

III - Fiscalização Administrativa: o acompanhamento dos aspectos 

administrativos dos contratos, principalmente quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e 

trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento; 

IV - Fiscalização Requisitante: o acompanhamento dos aspectos técnicos ou 

administrativos do ponto de vista funcional da solução de tecnologia da informação. 

V - Fiscalização Setorial: o acompanhamento da execução do contrato nos 

aspectos técnicos ou administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer 

concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas do órgão; e 

VI - Fiscalização pelo Público Usuário: 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. 

 

Seção II 

Da Indicação e Designação do Gestor e Fiscais do Contrato 

 

Art. 7º A gestão do contrato ficará a cargo das unidades conforme disposto no 

Regimento Interno Administrativo do MPF, devendo os servidores lotados no setor responder 

como gestor de contrato. 

Art. 8º A indicação do fiscal e seus substitutos caberá ao titular da unidade 

requisitante da contratação dos bens ou serviços ou poderá ser estabelecida em normativo 

próprio de cada unidade, de acordo com o funcionamento de seus processos de trabalho e sua 

estrutura organizacional. 

Art. 9º Para cada contrato firmado pelo MPF, poderá ser indicado: 

I - um fiscal administrativo e seu respectivo substituto; 

II - um fiscal técnico e seu respectivo substituto; 

III - um fiscal requisitante e seu respectivo substituto quando se tratar de 

Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação; e 

IV - um fiscal setorial e seu respectivo substituto para os contratos que 

abrangem Unidades Administrativas vinculadas. 

§ 1º Para o exercício da função, os fiscais deverão ser cientificados, 

expressamente, da indicação e respectivas atribuições antes da formalização do ato de 

designação. 

§ 2º Na indicação de servidor, devem ser considerados a compatibilidade com 

as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização, o quantitativo de contratos por 

servidor e a sua capacidade para o desempenho das atividades, devendo cada unidade 

estabelecer o limite de contrato por servidor. 

§ 3º Nos casos de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento 

extemporâneo e definitivo dos fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a 

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

Art. 10. Após a efetivação da contratação, a autoridade competente deverá 

designar, por meio de portaria a ser publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público 

Federal – DMPF-e, os fiscais e os substitutos. 



 

 

§ 1º A Administração, quando necessário, poderá designar o mesmo servidor 

para o exercício das atividades de fiscalização administrativa, técnica e requisitante, devendo 

ser identificada cada atividade exercida. 

§ 2º O fiscal substituto atuará como fiscal do contrato nas ausências e nos 

impedimentos eventuais e regulamentares do titular. 

§ 3º Os fiscais deverão conhecer dos documentos essenciais da contratação 

pela unidade de gestão de contrato, a exemplo dos estudos preliminares, do ato convocatório e 

seus anexos, do contrato, da proposta da contratada, da garantia, quando houver, do ato de 

designação da fiscalização, da nota de empenho e demais documentos. 

§ 4º Os documentos referidos no § 3º serão disponibilizados por meio do 

Sistema de Gestão Administrativa. 

§ 5º Quando houver a necessidade de mudança do fiscal titular e/ou seu 

substituto, a respectiva unidade de indicação dos fiscais deverá, formalmente, levar o fato ao 

conhecimento da unidade de gestão de contratos para materializar a alteração. 

§ 6º Os fiscais e seus substitutos deverão elaborar relatório registrando as 

ocorrências sobre a execução do objeto referentes ao período de sua atuação quando do seu 

desligamento ou afastamento definitivo. 

Art. 11. O encargo de fiscal não poderá ser recusado pelo servidor, devendo 

expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações técnicas que possam impedir o 

diligente cumprimento do exercício de suas atribuições, se for o caso. 

Parágrafo único. Ocorrendo a situação de que trata o caput, a Administração 

deverá providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das atribuições, conforme a 

natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida. 

 

Seção III 

Das Atribuições dos Gestores e dos Fiscais de Contrato 

 

Art. 12. Ao gestor do contrato compete: 

I - acompanhar e administrar o contrato de modo a proporcionar os meios 

legais para o ideal desempenho das atividades contratadas; 

II - comunicar à autoridade competente para dispor sobre a matéria o 

descumprimento total ou parcial, por parte da contratada, das responsabilidades assumidas em 

contrato, propondo soluções para os problemas detectados e sanções julgadas cabíveis; 

III - solicitar à área competente os pertinentes ajustes contratuais, sempre 

acompanhados das devidas comprovações e justificativas necessárias; 



 

 

IV - orientar os fiscais, estabelecendo canais de comunicação direta com as 

unidades requisitantes dos bens ou serviços contratados; 

V - realizar anualmente a abertura e a composição inicial do procedimento de 

liquidação e pagamento; 

VI - controlar a vigência do contrato e consultar o titular da unidade 

requisitante e a contratada sobre o interesse na prorrogação, atentando para o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias antes do término da vigência, salvo para os contratos continuados que 

não puderem ser mais prorrogados, para os quais deverá ser observado o prazo de até 300 

(trezentos) dias antes da data de término da sua vigência como data limite para a elaboração, 

pela unidade requisitante, do respectivo Termo de Referência/Projeto Básico; 

VII – verificar, quando os procedimentos não estiverem estabelecidos em 

instrumento próprio da unidade administrativa, a validade das certidões quando do envio do 

procedimento de pagamento para autorização da liquidação da despesa, atualizando-as quando 

necessárias; e 

VIII - realizar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução 

dos serviços, quando este procedimento não estiver regulamentado em instrumento próprio da 

unidade administrativa. 

Art. 13. Constituem atribuições dos fiscais de contrato: 

I - Do Fiscal Administrativo do Contrato: 

a) consultar a situação da empresa junto ao Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores (SICAF) e ao Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do 

Setor Público Federal (CADIN), bem como ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa; 

b) consultar Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 

Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF; 

c) receber a nota fiscal ou fatura, verificar a regularidade documental e 

encaminhar para análise por parte do fiscal técnico do contrato; 

d) verificar a regularidade da documentação apresentada pela contratada; 

e) comunicar a contratada quando houver necessidade de substituição de nota 

fiscal ou fatura e/ou ausência da regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal, assim como a 

prorrogação do prazo de vencimento da nota fiscal ou fatura, quando não houver tempo hábil 

para o procedimento de pagamento; 



 

 

f) promover e instruir os procedimentos relativos a pagamentos, quando os 

procedimentos não estiverem estabelecidos em instrumento próprio da unidade 

administrativa; 

g) acompanhar, quando os procedimentos não estiverem estabelecidos em 

instrumento próprio da unidade administrativa, o saldo contratual e, quando for o caso, 

solicitar ao responsável pela execução orçamentária da UG/UAG reforço orçamentário, 

evitando-se desenvolvimento de atividade sem cobertura contratual ou sem recurso; 

h) informar à área de gestão contratual sobre a necessidade de eventuais glosas 

a serem executadas, detalhando o item contratual e demais informações necessárias a 

subsidiar o cálculo para o efetivo pagamento, o ateste dos serviços e demais providências 

necessárias; 

i) manter o controle e registro das ocorrências; 

j) providenciar, após recebimento e análise dos documentos fiscais e das 

certidões de regularidade da contratada atualizadas, em confronto com o termo contratual e 

com a legislação vigente, a juntada aos autos de toda a documentação obrigatória para 

pagamento; 

k) manter o registro atualizado dos empregados terceirizados vinculados ao 

contrato sob sua gestão; 

l) verificar, em contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada; e 

m) realizar a verificação dos documentos de qualificação técnica e operacional 

para a execução do contrato, calculando e indicando eventuais glosas. 

II - Do Fiscal Técnico do Contrato: 

a) estabelecer reuniões periódicas com o preposto da contratada para garantir a 

qualidade da execução do contrato e os respectivos resultados; 

b) acompanhar a execução do objeto contratado, verificando a conformidade da 

prestação dos serviços e a alocação dos recursos materiais e humanos empregados na 

execução dos contratos, quando for o caso; 

c) determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição às 

expensas da contratada, no todo ou em parte, quando forem verificados vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução do contrato ou de materiais empregados; 

d) rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em 

desacordo com o contrato; 



 

 

e) paralisar a execução do contrato diante de graves descumprimentos pela 

contratada ou riscos para a Administração, informando a autoridade competente para adoção 

das medidas pertinentes. 

f) monitorar constantemente os serviços para evitar a perda no nível de 

qualidade, intervindo para corrigir ou sugerir a aplicação de sanções, quando verificar 

desconformidade na prestação do serviço; 

g) registrar as ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao 

fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

h) aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância 

com a execução prevista no contrato; 

i) verificar se houve subdimensionamento dos serviços e da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do contrato, comunicando ao gestor de 

contrato/unidade de gestão de contratos para promover a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração previstos na 

legislação; 

j) aceitar, quando devidamente justificada e comprovada a excepcionalidade da 

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, a prestação do serviço com menor nível de conformidade, 

comunicando, posteriormente, ao gestor de contrato/unidade de gestão de contrato; 

k) informar sobre a necessidade de eventuais glosas e seus respectivos valores, 

detalhando o item contratual e demais informações necessárias, comunicando o valor 

resultante à contratada; 

l) emitir e assinar, em conjunto com o respectivo Ordenador de Despesas, 

certidões ou atestados de avaliação dos serviços prestados ou fornecimentos efetuados. 

m) verificar se o prazo de entrega, as especificações e as quantidades 

fornecidas encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual; 

n) dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer problema na 

execução do objeto, comunicando o fato à autoridade competente, quando da não 

regularização; 

o) exigir da contratada o uso de uniforme e crachá pelos seus funcionários, e se 

for o caso, repassar ao gestor do contrato/unidade de gestão de contrato o seu 

descumprimento; 

p) assegurar-se de que o número de funcionários alocados para o serviço seja 

suficiente para o bom desempenho das atividades, respeitando o que preconiza o contrato; 



 

 

q) fiscalizar o cumprimento dos regulamentos internos e dos procedimentos de 

segurança e higiene estabelecidos em contrato; 

r) verificar a adequação da prestação do serviço com base no Instrumento de 

Medição de Resultado (IMR), quando houver, previamente definido no ato convocatório e 

pactuado pelas partes; 

s) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de 

reposição, destinado à execução do objeto contratado, principalmente quanto à qualidade; 

t) promover periodicamente pesquisa junto ao público usuário para avaliação 

do nível de satisfação dos serviços prestados; 

u) notificar a contratada em caso de ocorrências; 

v) atuar como preposto da administração em audiências trabalhistas; 

w) solicitar ao preposto da contratada a substituição dos empregados que 

comprometam a perfeita execução dos serviços, inclusive quando decorrente de 

comportamento inadequado; e 

x) realizar a verificação dos critérios de qualificação técnica e operacional para 

a execução do contrato informando, ao Fiscal Administrativo, eventuais descumprimentos que 

decorrem glosas. 

III - Do Fiscal Requisitante do Contrato: 

a) manter o controle e registro das ocorrências; 

b) prestar informações relativas à execução do contrato ao gestor e aos fiscais, 

com o intuito de indicar se as expectativas da unidade requisitante estão sendo atendidas; e 

c) enviar relatório sempre que solicitado pelo fiscal técnico com as 

informações relativas às ocorrências, bem como em relação à qualidade dos serviços/produtos 

fornecidos, para fins de consolidação ou aferição de possíveis multas/glosas de pagamento da 

contratada. 

§ 1º Em casos excepcionais, as atribuições elencadas neste artigo, ou parte 

delas, poderão ser exercidas por outros servidores ou pela unidade de gestão de contrato 

quando assim delegadas por ato do Secretário-Geral no âmbito da Procuradoria-Geral da 

República ou do Procurador-Chefe nas demais unidades do Ministério Púbico Federal. 

§ 2º Se houver a necessidade de realocação de atividades, a Administração, ao 

nomear a fiscalização, deverá definir as respectivas atribuições em instrumento próprio. 

 

Seção IV 

Do Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos 

 



 

 

Subseção I 

Dos Aspectos Gerais da Fiscalização e do Início da Prestação dos Serviços 

 

Art. 14. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato 

consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 

recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do instrumento negocial. 

Art. 15. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela 

contratada antes do início da prestação dos serviços, em cujo instrumento deverá constar 

expressamente os poderes e deveres em relação à execução do objeto. 

§ 1º A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada 

pelo órgão, desde que devidamente justificada, devendo a contratada designar outro para o 

exercício da atividade. 

§ 2º As comunicações entre a unidade do MPF e a contratada deverão ser 

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, 

excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

§ 3º A depender da natureza dos serviços, poderá ser exigida a manutenção do 

preposto da empresa no local da execução do objeto, bem como poderá ser estabelecido 

sistema de escala semanal ou mensal. 

Art. 16. A unidade de gestão de contrato, o fiscal ou a equipe de fiscalização e 

os respectivos substitutos, após a assinatura de contrato, poderá promover reunião em que 

estejam presentes o preposto e/ou representante da empresa contratada, para esclarecimentos 

das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização e das estratégias para execução do 

objeto. 

§ 1º Os assuntos tratados na reunião inicial devem ser registrados em ata que 

fará parte do procedimento de Acompanhamento e Fiscalização e/ou do Sistema de Gestão 

Administrativa. 

§ 2º A unidade de gestão de contrato e/ou a fiscalização do contrato deverá 

realizar reuniões periódicas com o preposto, de modo a garantir a qualidade da execução e os 

resultados previstos para a prestação dos serviços. 

§ 3º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização 

da autoridade competente, o prazo inicial da prestação de serviços ou das suas etapas poderá 

sofrer alterações, desde que requerido pela contratada antes da data prevista para o início dos 

serviços ou das respectivas etapas, cumpridas as formalidades exigidas pela legislação. 

§ 4º Na análise do pedido de que trata o § 3º, a Administração deverá observar 

se o seu acolhimento não viola as regras do ato convocatório, a isonomia, o interesse público 



 

 

ou qualidade da execução do objeto, devendo ficar registrado que os pagamentos serão 

realizados em conformidade com a efetiva prestação dos serviços. 

Art. 17. As ocorrências acerca da execução contratual deverão ser registradas 

durante toda a vigência da prestação dos serviços, cabendo à unidade de gestão de contrato e 

aos fiscais, observadas suas atribuições, a adoção das providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais. 

§ 1º O registro das ocorrências, as comunicações entre as partes e demais 

documentos relacionados à execução do objeto serão organizados em processo de 

acompanhamento e fiscalização. 

§ 2º As situações que exigirem decisões e providências que ultrapassem a 

competência do fiscal deverão ser registradas e encaminhadas à unidade de gestão de contrato 

para a adoção de medidas saneadoras. 

Art. 18. A execução dos instrumentos negociais deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por meio do Sistema de Gestão Administrativa que compreenderá a mensuração 

dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada; 

II - os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

VI - a satisfação do público usuário. 

§ 1º Deverá ser estabelecido, desde o início da prestação dos serviços, 

mecanismo de controle da utilização dos materiais empregados nos contratos, para efeito de 

acompanhamento da execução do objeto e estimativa para as futuras contratações. 

§ 2º A adequação do material a ser utilizado na execução dos serviços será 

verificada por meio do documento da contratada que contenha a relação detalhada destes, de 

acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas. 

 

Subseção II 

Da Metodologia de Fiscalização Técnica de Contratos 

 



 

 

Art. 19. A fiscalização técnica dos contratos deverá avaliar 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 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017, 

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: 

I - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a 

qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

II - deixar de utilizar materiais e/ou recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

Parágrafo único. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de 

outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 

Art. 20. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal 

técnico  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. 

Art. 21. 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, conforme disposto no IMR. 

§ 1º 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. 

§ 2º Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação 

do serviço em relação à qualidade exigida ou 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. 

§ 3º O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, 

caso o período escolhido seja suficiente para avaliar ou aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços. 

Art. 22. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

execução, 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, registrado em relatório 

a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE FISCALIZAÇÃO E 

PAGAMENTO 

 

Art. 23. Para cada contrato continuado efetivado pelo Ministério Público 

Federal deverá ser autuado um Procedimento de Gestão Administrativa (PGEA) de liquidação 

e pagamento por exercício financeiro, e um PGEA de acompanhamento e fiscalização. 

Parágrafo único. Para os demais contratos, a unidade de gestão deverá avaliar a 

necessidade da segregação dos PGEAs, considerando a periodicidade/temporalidade dos 

pagamentos e a metodologia de fiscalização, podendo ser autuado um único processo para a 

realização das atividades de pagamento e fiscalização. 

Art. 24. A abertura dos procedimentos de que trata o art. 23 será de 

responsabilidade da unidade de gestão de contrato. 

§ 1º A abertura do PGEA de liquidação e pagamento será realizada a cada 

início de exercício financeiro, ou por ocasião do início do contrato. 

§ 2º A abertura do PGEA de acompanhamento e fiscalização ou do PGEA de 

pagamento e fiscalização será realizada no início da vigência do contrato, sendo autuado um 

único procedimento por contrato. 

Art. 25. O arquivamento do PGEA de acompanhamento e fiscalização ou do 

PGEA de pagamento e fiscalização somente ocorrerá quando escoado o prazo de vigência 

contratual e cumpridos os procedimentos e as normas de arquivamento vigentes. 

Art. 26. O arquivamento do PGEA de liquidação e pagamento somente 

ocorrerá quando todos os faturamentos relativos ao respectivo exercício financeiro estiverem 

quitados. 

 

CAPÍTULO V 

DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA REGULARIDADE FISCAL, 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA DA CONTRATADA 

 

Art. 27. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, 

inclusive a conferência dos valores recolhidos pelas contratadas, com regime de dedicação 



 

 

exclusiva de mão de obra, a fiscalização administrativa do contrato exigirá, dentre outras, as 

seguintes comprovações: 

I - certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida 

Ativa da União; 

II - certidão negativa de débitos junto às Fazendas Estadual ou Distrital e 

Municipal do domicílio sede da contratada; 

III - certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS/CRF); 

IV - certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

V - pagamento de salários, inclusive férias e 13º salário, quando cabível, de 

vale-transporte e de vale-alimentação, por amostragem; 

VI - extratos comprobatórios do recolhimento do FGTS e da contribuição 

social previdenciária (INSS) dos empregados terceirizados; e 

VII - Guias da Previdência Social e Guias de Recolhimento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência social com comprovante de 

entrega. 

§ 1º Poderão ser requeridos outros documentos complementares relativos ao 

cumprimento dos encargos trabalhistas e previdenciários. 

§ 2º Os documentos mencionados nos incisos I a IV deste artigo podem ser 

substituídos, total ou parcialmente, por Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores (SICAF). 

 

CAPÍTULO VI 

DA METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 

 

Art. 28. No primeiro mês de prestação de serviços referente aos contratos com 

regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a fiscalização administrativa deverá: 

I - solicitar à contratada a entrega da ficha cadastral preenchida pelos 

empregados terceirizados, contendo: 

a) nome completo; 

b) dados de pró-equidade de gênero e raça; 

c) cargo ou função; 

d) valor do salário; 

e) horário do posto de trabalho; 



 

 

f) número do registro geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

g) indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando 

couber; 

h) exames médicos admissionais dos empregados que prestarão os serviços; e 

i) Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

II - promover reunião, com a sua participação, entre o preposto da empresa e os 

empregados terceirizados, quando estes serão informados de seus direitos previstos em 

contrato, esclarecendo que estão autorizados a noticiar à Administração local do MPF o 

descumprimento de quaisquer desses direitos; e 

III - caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, exigir que ela 

apresente documento probatório de que não recolhe impostos ou contribuições na forma do 

Simples Nacional. 

§ 1º A ficha cadastral, a ser preenchida por autodeclaração, a que se refere o 

inciso I deste artigo será o formulário para inclusão de novos terceirizados no Sistema de 

Gestão Administrativa. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, às novas admissões de 

empregados terceirizados. 

Art. 29. Cabe ao fiscal administrativo do contrato solicitar à contratada a 

entrega de quaisquer dos seguintes documentos relativos aos empregados terceirizados: 

I - extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

Administração contratante; 

II - cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 

serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; 

III - cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da 

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

IV - 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; 

V - comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e 

reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato; e 

VI - 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: 



 

 

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 

serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes 

às rescisões contratuais; 

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS 

de cada empregado dispensado; e 

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

Art. 30. O exame da comprovação do recolhimento do INSS e do FGTS pela 

contratada será realizado por meio de extratos fornecidos pelos empregados, por amostragem. 

Parágrafo único. Os empregados deverão ter seus extratos avaliados ao final de 

um ano, podendo a análise ser realizada mais de uma vez, a fim de garantir o benefício da 

expectativa do controle. 

Art. 31. Detectada irregularidade nos depósitos do FGTS ou nos recolhimentos 

ao INSS, o fiscal administrativo do contrato poderá ampliar a amostra examinada a fim de 

verificar se o evento representa caso isolado ou impropriedade de maior relevância. 

§ 1º Para fins deste artigo, considera-se caso isolado a identificação de 

irregularidades pontuais e esporádicas que não caracterizem má fé ou desídia da contratada. 

§ 2º Configurado caso isolado, a contratada deverá comprovar a regularização 

do problema no prazo definido pelo fiscal administrativo do contrato. 

§ 3º Ultrapassado o prazo previsto para regularização ou na hipótese de 

recorrência de eventos de mesma natureza, a unidade de gestão do contrato deverá dar 

ciência, conforme o caso, ao Ministério da Economia. 

§ 4º Não se tratando de caso isolado, além da medida prevista no § 3º o fato 

deverá ser informado à autoridade competente, sugerindo a abertura de procedimento para 

apuração de fatos relativos a possível descumprimento contratual. 

Art. 32. Na abertura de procedimento destinado à apuração de descumprimento 

contratual e possível aplicação de sanções, se existir seguro-garantia ou fiança bancária em 

vigor, a unidade de análise de infrações e sanções administrativas, deverá informar o fato à 

empresa seguradora ou à empresa fiadora paralelamente à comunicação de solicitação de 

defesa prévia à contratada. 

Parágrafo único. A empresa seguradora ou fiadora não é parte integrante do 

processo para apuração de fatos relativos a possível descumprimento contratual. 

Art. 33. Será utilizada relação nominal assinada, no mínimo, por 10% (dez por 

cento) dos empregados terceirizados, para averiguação se o pagamento de salários, inclusive 



 

 

férias e 13º salário, quando cabível, vale-transporte e vale-alimentação foi realizado 

tempestivamente. 

§ 1º A relação tratada no caput deste artigo conterá, no mínimo, os seguintes 

dados: 

a) nome do empregado terceirizado; 

b) data de recebimento do salário; 

c) datas de recebimento do vale-transporte e do vale-alimentação; 

d) mês de referência; e 

e) campos para observações e assinaturas. 

§ 2º Se os pagamentos aos empregados terceirizados não forem realizados nas 

datas previstas legalmente ou em convenções coletivas de trabalho, o fiscal administrativo do 

contrato fixará prazo para a empresa resolver a irregularidade. 

§ 3º As situações isoladas de falhas no pagamento das verbas a que se refere o 

caput serão objeto de acompanhamento por parte do fiscal administrativo e ensejarão a adoção 

de medidas formais se a pendência não for regularizada em cinco dias após comunicação da 

irregularidade à contratada. 

§ 4º Se houver previsão contratual, acordo entre a contratada e o sindicato da 

categoria, manifestação favorável do Ministério Público do Trabalho ou risco comprovado de 

paralisação dos serviços por falta de pagamento dos empregados terceirizados pela contratada, 

os pagamentos de salários, de vale-transporte e de vale-alimentação, ou referentes a qualquer 

outra verba trabalhista, poderão ser efetuados diretamente aos empregados terceirizados, em 

nome da contratada, desde que expressamente autorizados pelo Secretário de Administração 

na PGR, e pelo Procurador-Chefe ou autoridade delegada no âmbito dos Estados. 

§ 5º Nos casos de rescisão contratual, assim como nas finalizações de contratos 

por escoamento de prazo de vigência, o fiscal administrativo verificará o pagamento das 

verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra 

atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho, 

analisando, por meio de cópias autenticadas ou não, desde que acompanhadas dos originais, 

os seguintes documentos entregues pela contratada: 

I - Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos prestadores de serviço; e 

II - Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, 

referentes às rescisões contratuais. 

 

CAPÍTULO VII 



 

 

DO PROCEDIMENTO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO 

OBJETO CONTRATADO 

 

Art. 34. O recebimento provisório e definitivo do objeto contratado deverá 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. 35. Exceto nos casos previstos no art. 74 da Lei nº 8.666, de 1993, no 

recebimento dos serviços, deverá ser observado o princípio da segregação das funções e 

orientando-se pelas seguintes diretrizes: 

I - o recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal 

administrativo, fiscal setorial, fiscal requisitante ou 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 de 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; e 

b) emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados. 

Art. 36. O ateste será consignado por meio de documento emitido pelo Sistema 

de Gestão Administrativa, assinado digitalmente pelo gestor do contrato responsável, que 

contenha a informação do adimplemento pela empresa contratada das obrigações acordadas, 

identificação do documento fiscal atestado, período de execução, além de data e identificação 

do gestor do contrato responsável pelo ateste. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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Parágrafo único. No caso de inoperância do SGA, o documento de ateste 

poderá ser substituído por despacho no Sistema Único, contendo as informações exigidas no 

caput. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Art. 37. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de 

documento fiscal pela contratada, devidamente atestado pelo gestor do contrato, juntado ao 

respectivo processo de liquidação e pagamento e lançado no SGA. 

Art. 38. Ao receber da empresa o documento fiscal para pagamento, o fiscal 

administrativo do contrato deverá verificar se a discriminação do objeto encontra-se 

discriminado o objeto contratado e seus elementos característicos, tais como: identificação do 

serviço ou material, número do contrato ou nota de empenho, valor contratado e período de 

prestação do serviço. 

Art. 39. Ao analisar a documentação para pagamento de serviços prestados, o 

fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial, fiscal requisitante ou equipe de fiscalização 

do contrato, de acordo com as suas atividades negociais, deverá: 

I - verificar se a documentação está de acordo com o exigido para o regular 

pagamento dos serviços prestados, conforme legislação aplicável, além do disposto no 

instrumento contratual; 

II - realizar consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de 

habilitação; 

III - elaborar relatório, no Sistema de Gestão Administrativa, sobre o serviço 

prestado, indicando a concordância com seu pagamento, relatando eventuais ocorrências 

solucionadas e notificando os atrasos no recebimento e no envio das notas fiscais; 

IV - anotar no Sistema de Gestão Administrativa as ocorrências relacionadas à 

execução contratual; e 

V - caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, exigir a apresentação 

de documento probatório de que não recolhe impostos ou contribuições na forma do Simples 

Nacional, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123/2006. 

Art. 40. A fiscalização não poderá reter o pagamento, ressalvadas a inexecução 

do serviço, a prestação insatisfatória ou as obrigações trabalhistas e previdenciárias 

inadimplidas, relativas aos empregados dedicados à execução do contrato. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm


 

 

Parágrafo único. Nos casos em que a contratada não mantiver as condições de 

habilitação e qualificação exigidas por ocasião da contratação, o fiscal administrativo deverá: 

I - notificar, por escrito, a contratada para regularização da situação ou 

apresentação de defesa no prazo de cinco dias úteis, prorrogável uma vez por igual período, a 

critério da fiscalização; 

II - não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 

comunicar o fato à unidade de gestão de contrato para que esta adote as medidas necessárias à 

rescisão dos contratos em execução, assegurada à contratada a ampla defesa; e 

III - realizar os pagamentos no caso de efetiva prestação de serviços ou o 

fornecimento dos bens, até que se decida pela rescisão contratual, caso a contratada não 

regularize sua situação. 

Art. 41. Quando da rescisão dos contratos de serviços com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela 

contratada das verbas rescisórias ou dos documentos que comprovem que os empregados 

serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem a interrupção do contrato 

de trabalho. 

Art. 42. Até que a contratada comprove o disposto no art. 41, a fiscalização do 

contrato deverá solicitar à Administração a retenção: 

I - da garantia contratual prestada com cobertura para os casos de 

descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela contratada, que 

será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da 

legislação que rege a matéria; e 

II - dos valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor 

proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso II do caput, 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, desde que previsto em cláusula 

contratual. 

Art. 43. A fiscalização do contrato deverá solicitar à Administração: 

I - nos casos de obrigação de pagamento de multa pela contratada, reter a 

garantia prestada a ser executada conforme legislação que rege a matéria, quando a contratada 

não realizar o recolhimento da GRU ou não existir saldo contratual para quitação da multa; e 



 

 

II - nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos 

causados à Administração, reter os eventuais créditos existentes em favor da contratada 

decorrentes do contrato. 

Parágrafo único. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente, desde que previsto em cláusula contratual. 

Art. 44. No caso de interrupção na prestação do serviço ou fato que enseje o 

pagamento em montante inferior ao originalmente pactuado, o fiscal técnico do contrato 

deverá informar, no SGA, o montante a ser glosado e o fato que originou, o qual deverá 

constar da instrução de pagamento direcionado ao ordenador de despesa. 

Art. 45. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, 

deverá ocorrer conforme previsto no contrato, limitado a trinta dias corridos contados do 

ateste da Nota Fiscal/Fatura. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 46. Cabe aos fiscais ou à equipe de fiscalização dar início ao procedimento 

de apuração de irregularidade na execução do objeto ou inexecução contratual com vistas à 

aplicação de sanções administrativas. 

§ 1º Constatada a irregularidade, a fiscalização do contrato deverá notificar a 

empresa solicitando a regularização da questão e a justificativa pelo não cumprimento da 

cláusula contratual no prazo máximo de cinco dias úteis. 

§ 2º Não tendo sido a situação regularizada nem acatada a possível justificativa 

da empresa, o fiscal deverá informar a unidade de gestão de contrato, que deverá encaminhar 

a respectiva documentação à autoridade competente para abertura de procedimento de 

apuração de irregularidade na execução contratual. 

Art. 47. A autoridade competente ou a unidade de análise de infrações e 

sanções administrativas, caso conste da estrutura da unidade do MPF, deverá conduzir o 

processo administrativo de apuração de irregularidade na execução contratual, no qual a 

aplicação de qualquer penalidade deverá ser justificada. 

Art. 48. O procedimento instaurado para apuração de fatos relativos a possível 

descumprimento contratual, após a sua conclusão, deverá ser referenciado ao respectivo 

processo de acompanhamento e fiscalização. 



 

 

 

CAPÍTULO X 

DO ENCERRAMENTO DOS CONTRATOS 

 

Art. 49. Os fiscais ou a equipe de fiscalização deverão promover as atividades 

de transição contratual observando, no que couber: 

I - a adequação dos recursos materiais e humanos necessários à continuidade 

do serviço por parte da Administração; 

II - a transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção do 

serviço; 

III - a devolução ao órgão ou entidade dos equipamentos, espaço físico, 

crachás, dentre outros; e 

IV - outras providências que se apliquem. 

Art. 50. Os fiscais deverão elaborar relatório final acerca das ocorrências da 

fase de execução do contrato, após a conclusão da prestação do serviço, a ser utilizado como 

fonte de informações para as futuras contratações 

 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 51. Os fiscais e gestores de contrato deverão cumprir as atribuições 

estabelecidas nesta Portaria, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

Art. 52. A unidade de análise de infrações e sanções administrativas, da 

respectiva unidade do MPF, atuará em todas as contratações que apresentarem irregularidades 

na sua execução e tiverem apontadas recomendações para aplicação de penalidades. 

Art. 53. Aplica-se o disposto nesta Portaria, no que couber, aos contratos 

celebrados até a data de entrada em vigor desta norma. 

Art. 54. Compete ao Secretário-Geral do MPF decidir os casos omissos e 

dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria, cabendo à Secretaria de 

Administração prestar orientação e acompanhamento sobre a atuação dos fiscais de contratos 

administrativos e gestores de contratos. 

Art. 55. Fica revogada a Portaria SG/MPF nº 110, de 6 de fevereiro de 2015. 
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Art. 56. Esta Portaria entrará em vigor a partir de 22 de abril de 2019. 

 

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 22 mar. 2019. Caderno 

Administrativo, p. 1. 
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