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Fiscal do Contrato 

De acordo com o artigo 67 da Lei 8.666/93: 

“A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”. 

Fiscalização 

Atividade obrigatória exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE por 

intermédio de seu representante especialmente designado por meio de portaria, objetivando a 

verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas administrativas em todos os 

seus aspectos. 

O Fiscal Pode se Negar a Cumprir Fiscalização? 

Quando for manifestadamente ilegal - Recusa a ordem ilegal (Art. 116, inciso IV, Lei 

nº 8.112/90); quando a fiscalização exigir uma formação específica. 

Pois bem, para que o fiscal “exista” a autoridade superior, deverá nomear servidores 

por portaria e deverá ter um substituto para os afastamentos legais. 

Atenção! 
A Gestão de Contratos é a atividade exercida pela Administração visando o controle, 

acompanhamento e fiscalização do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes. 

Os Princípios 

Legalidade; 

Impessoalidade; 

Moralidade; 

Publicidade; 

Eficiência; 

Eficácia. 

Os princípios supracitados devem nortear a atuação administrativa, de modo a 

assegurar que a execução do contrato ocorra com qualidade e respeito a legislação vigente. 
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Contrato 

Consta no Parágrafo único do Art. 2º da Lei 8.666/93, que “é considerado contrato 

todo e qualquer ajuste celebrado entre órgão ou entidade da Administração Pública e 

particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e estipulação de 

obrigações recíprocas”. 

Pelo princípio da vinculação do instrumento convocatório previsto no Art. 3° da Lei 8.666/93, 

deve fazer parte do contrato: 

 O Edital; 

 O projeto básico ou termo de referência; 

 A memória de cálculos; 

 A planilha de custos; 

 Os cronogramas de execução; 

 Demais detalhamento do objeto contratado. 

Os 10 mandamentos do Fiscal 

1. Ler atentamente o processo da contratação e isto inclui o Edital completo, a proposta 

todos os instrumentos vinculadores, ou seja: Plano de Trabalho, Termo de Referência, 

Edital de Licitação, Proposta de Preços e Termo de Contrato; 

2. Conhecer bem o contrato; 

3. Não ter receio de buscar ajuda; 

4. Fazer TUDO por escrito; 

5. Não se distanciar do fiscal substituto que é com quem deverá alternar a fiscalização no 

caso de sua ausência; 

6. Manter os processos bem instruídos; 

7. Ter bom senso, ser justo, nunca permissivo; 

8. Estar atento aos prazos e vigências; 

9. Sempre se reportar ao Preposto 

10. Observar sistematicamente a qualidade dos serviços. 

Fiscalização Inicial 

 Elaborar planilha dos empregados terceirizados que prestam serviços no Contrato, com 

os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, 
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salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade 

(vale transporte, auxílio alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, 

ocorrências e horas-extras trabalhadas; 

 Todas anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de 

verificar se as informações nelas contidas coincidem com as informações fornecidas 

pela empresa e pelo empregado. Atenção especial para a data de início do contrato de 

trabalho, a função exercida, a remuneração (importante que esteja corretamente 

discriminada em salário-base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações 

dos contratos de trabalho; 

 Verificar se, nas áreas de trabalho, os funcionários da contratada serão submetidos a 

condições de insalubridade ou periculosidade, a fim de conferir o pagamento dos 

respectivos adicionais, bem como o fornecimento de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI); 

 Verificar se a remuneração dos funcionários não está abaixo da apresentada na planilha 

de custos e formação de preço, em desacordo com o determinado na Convenção 

Coletiva de Trabalho vigente; 

 Conferir se os postos de trabalho estão ocupados, conforme a especificação do contrato; 

 Certificar-se de que o preposto da empresa está ciente das obrigações assumidas pela 

contratada na prestação dos serviços; 

 Após a assinatura do contrato, é necessária uma reunião inicial e documentar o que 

ocorrer nesta reunião. 

Atenção! 

O fiscal do contrato deve ter um cuidado adicional durante as reuniões realizadas com 

a contratada. É de grande importância que uma Ata documente tudo o que foi tratado na reunião, 

devendo este documento conter no mínimo: data, nome e assinaturas dos participantes, assuntos 

tratados, decisões, responsáveis pelas providências a serem tomadas e prazos estabelecidos 

entre as partes. 

Atribuições do Fiscal de contratos 

 Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à sua execução; 
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 Esclarecer dúvidas do preposto (representante) da contratada que estiverem sob sua 

alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe 

faltar competência; 

 Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar o atesto. 

Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxilio junto às áreas competentes, 

administrativas ou jurídicas para que efetue corretamente a atestação/medição; 

 Antecipar e tentar solucionar problemas que afetem a relação contratual como, por 

exemplo, greve; 

 Atestar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais conforme a Portaria nº, 741/2016, 

observando sempre se a fatura apresentada pela Contratada se refere ao objeto que foi 

efetivamente contratado; 

 Como estabelece o inciso IV da Portaria 741/2016, “A não apresentação da 

documentação em conformidade com as exigências contratuais e da legislação em vigor 

deverá ser notificada à empresa, a qual terá cinco dias corridos a partir da data de 

notificação, para sanar as pendências, sob pena de não haver pagamento da nota fiscal 

apresentada”; 

  Estando todos os documentos em conformidade, enviar ao Departamento de Recursos 

Financeiros – DEFIN para providências de liquidação e pagamento da despesa; 

 Atentar sempre para as datas de recolhimento/retenção de tributos (ISS, INSS, etc.) 

 Solicitar a contratada no primeiro mês de prestação dos serviços os seguintes 

documentos: relação dos empregados, contendo nome completo, 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. Examinar a Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos 

serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e exames médicos 

admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; 

 Verificar a guia de regularidade relativa à Seguridade Social; certidões que comprovem 

a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio do 

contratado; 

 Verificar se a empresa entregou a Certidão de Regularidade do FGTS e a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
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 Analisar o extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

Administração contratante; 

 Solicitar a cópia da folha de pagamento analítica de mês de prestação de serviço em que 

conste como tomador o órgão ou entidade contratante; 

 Solicitar cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação 

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

 Solicitar os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, vale 

alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou convenção ou 

acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de 

qualquer empregado; 

 Solicitar a qualquer momento o comprovante de realização de eventuais cursos de 

treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato; 

 Quando da rescisão do contrato, solicitar termos de rescisão dos contratos de trabalho 

dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível 

pelo sindicato da categoria; 

 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 

rescisões contratuais; 

 Analisar os extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS 

de cada empregado dispensado; 

 Exames médicos demissionais dos empregados dispensados; 

 Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e 

qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação; 

 Atestar o recebimento dos bens, observando o que dispuser o Contrato/Empenho na 

hipótese de instalação ou teste de funcionamento, ou treinamento e outros; 

 Notificar por escrito a empresa, atraso de salários e outros, ou descumprimento de 

quaisquer cláusulas contratuais, para a aplicação das sanções cabíveis; 

   Manter contato com o preposto da Contratada com vistas a garantir o cumprimento 

integral do Contrato. 

Atenção! 

Todas as tarefas do Fiscal estarão registradas no Contrato e/ou no ato convocatório da licitação, 

por isso, LEIA-OS atentamente. 
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Relembrando! 

Em contratos que envolvam mão de obra, observa-se: 

1. Se os uniformes estão sendo utilizados; 

2. Se os salários e benefícios estão sendo pagos em dia; 

3. Se os encargos sociais estão sendo pagos; 

4. As carteiras de trabalho; e  

5. Documentos relativos aos funcionários da contratada para a comprovação do registro 

profissional. 

Atribuições Básicas – Fiscais de Contratos 

 Solicitar cópia do edital, do Contrato, do empenho e da proposta da Contratada 

formando um expediente de acompanhamento; 

 Ler atentamente o Contrato e transferir para o seu registro as informações necessárias 

ao bom e fiel cumprimento de sua função; 

 Manter um arquivo próprio, para o fim exclusivo de acompanhamento da execução do 

Contrato, onde possa guardar: cópia do Contrato, proposta da contratada e edital, todos 

completos, inclusive com anexos; cópia do Termo de Referência, quando for o caso; 

pasta de comunicações realizadas com preposto (cartas, notificações); pasta de 

comunicações internas; 

 Conhecer as obrigações e responsabilidades da Contratante e da Contratada, 

especialmente no que se refere à Convenção Coletiva de Trabalho, que rege a relação 

entre funcionários e a categoria dos profissionais empregados nos serviços contratados; 

 Conhecer as sanções administrativas do contrato. 

Fiscal Técnico 
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 da IN 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: 

 Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; ou 
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 b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para 

a avaliação da prestação dos serviços; 

3. 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; 

4. 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; 

5. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação 

realizada; 

6. 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; 

7. 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. 

8. É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizada de que trata o item 3; 

9. 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; 

10. 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; 
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É vedado à Contratante: 

 Exercer poder de mando sobre os empregados da empresa Contratada para a prestação 

de serviços, devendo reportar-se aos prepostos ou responsáveis por ela indicados; 

 Permitir que pessoa sem vínculo empregatício com a Contratada seja alocada aos 

serviços contratados; 

 Requisitar empregados sem a prévia autorização da Administração e sem a devida 

comunicação à Contratada; 

 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 

 Negociar folgas ou compensação de jornada com os funcionários da Contratada; 

 Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;  

 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão 

de diárias e passagens; 

 Manter contato com a Contratada, visando obter benefício ou vantagem direta ou 

indireta, inclusive para terceiros. 

 Conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores públicos, tais 

como, recesso, ponto facultativo, dentre outros. 

Atenção! 

 Aceitar e atestar uma prestação de serviço ou um fornecimento é liquidar uma despesa 

pública; 

 A forma de execução dos contratos está prevista nos artigos 65 a 76 da Lei 8.666/93; 

 A execução do contrato deve objetivar o cumprimento do objeto, de seus prazos e 

condições, sendo gerenciado, controlado e fiscalizado diretamente pela Administração 

Pública. 

Quais as Falhas Mais Comuns? 

 Nota Fiscal/Fatura com campos incompletos, principalmente quanto à data de emissão; 

 Descrição da Nota Fiscal com períodos da execução dos serviços incorretos; 

 Valor da Nota Fiscal/Fatura incompatível com a proposta apresentada pela Contratada; 
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 Ausência de assinatura nos termos de recebimento dos serviços executados bem como 

ausência de identificação/carimbo de quem os assina; 

 Ausência das certidões fiscais e/ou guias de comprovação de recolhimento dos encargos 

previdenciários juntamente com a Nota Fiscal, quando exigíveis; 

 Manifestação tardia pela prorrogação do Contrato, quando o correto seria bem antes do 

seu término; 

 Divergências entre as faturas atestadas e os valores efetivamente pagos; 

 Encaminhamento de questões tardiamente ao órgão competente, com vistas a solucionar 

os problemas detectados; 

 Perda de prazo em relação à liquidação dos tributos; 

 Ausência de Parecer Jurídico para os Termos Contratuais e seus aditivos (artigo 38, 

parágrafo único da Lei 8.666/93 e suas alterações); 

Relembrando! 
 Contratos Administrativos “são ajustes que a Administração, nessa qualidade, celebra 

com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins 

públicos, segundo o regime de direito público”, ou seja, é um acordo entre a UFS e uma 

determinada pessoa, física ou jurídica para a prestação de um serviço, nas regras 

estabelecidas pela Administração; 

 Contratação de Serviços Terceirizados são contratos cujo objetivo refere-se à execução 

de serviços por empresa jurídicas, tais como: higienização e limpeza, vigilância, 

condutores de veículos, administrativos e outros; 

 Fiscalização de contrato é a atividade controle e a inspeção sistemática do objeto 

contratado (prestação de serviços) pela Administração, com a finalidade de examinar 

ou verificar se sua execução obedece às especificações previstas no Contrato. Envolve, 

portanto, responsabilidade com o mérito técnico do que está sendo executado, 

observadas as condições convencionadas, ou seja, é o acompanhamento do Contrato, no 

curso do qual o fiscalizador examina se tudo foi executado como a Administração 

estabeleceu;  

 Fiscalizador e Gestor de Contratos são as mesmas figuras? O papel do Fiscal de 

Contratos é definido no Art. 67 da Lei 8.666/93. No entanto, tais definições não 

permitem a clara distinção entre as figuras do Gestor e do Fiscal de Contratos, necessária 

para a adequada atribuição de responsabilidades operacionais, que poderá delegar a um 
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Fiscal o papel gerencial. Um gestor de Contratos poderá desempenhar as funções de 

fiscalização, mas um Fiscal não poderá assumir a responsabilidade do gerenciamento. 

Ao Fiscal, e apenas a ele, caberá a responsabilidade pela assinatura de documentos 

(atestados etc.) e tomada de decisões gerenciais relativas à execução do objeto 

contratual; 

 O Fiscal de Contratos deve ter conhecimento à legislação que rege os contratos da 

Administração Pública a saber a Lei Federal nº 8.666/93, IN 05/2017 e suas alterações, 

de modo que o Gestor e o Fiscal de Contratos devem conhecer suas regras, inclusive às 

particulares do Contrato e da Licitação precedente, se for o caso; 

“A Administração Pública é regida pela Legalidade e pela Publicidade. Por estes princípios, ninguém 

pode se escusar a cumprir a Lei, alegando não conhece-la”. 

 

 Se o fiscal encontrar alguma irregularidade? Deve esta ser comunicada ao 

EFISCON/UFS, para que sejam tomadas todas as providências cabíveis. Neste sentido, 

qualquer ação que não esteja sob o alcance do Gestor/Fiscal deve ser levada ao 

conhecimento de quem detém competência para adoção de medidas pertinentes, 

conforme dispõe o § 2º do Art.46 da IN 05/2017 e o § 2º do Art. 67 da Lei 8.666/93 e 

alterações: “As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes”; 

 Em caso de dúvida na aplicação de uma cláusula contratual ou de uma regra legal, a 

quem o Gestor/Fiscal deve recorrer? Em princípio, deve o Gestor/Fiscal buscar 

informações junto ao setor a que estiver subordinado. Se a dúvida for de cunho jurídico, 

deve buscar apoio junto à Procuradoria Federal, na UFS, podendo, também, ser ouvido 

o Controle Interno (AUDINT). Se a dúvida for de ordem técnica, inerente aos serviços, 

deve o Gestor/Fiscal socorre-se do setor que elaborou o projeto básico ou as 

especificações do objeto. As dúvidas poderão ser dirimidas informalmente junto aos 

setores competentes, contudo, havendo necessidade de motivar algum ato, tais dúvidas 

deverão ser manifestadas por escrito, ou seja, o Gestor/Fiscal não pode “guardar” as 

para si. Deve “dividi-las” com a Administração para soluciona-las o mais rápido 

possível, diminuindo as chances de cometer erros e violar a lei, possibilitando que a 

Administração realmente atinja a finalidade de Contratação. 
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 Quais são as condições para a repactuação e renovação/prorrogação dos Contratos? Os 

Gestores/Fiscais porventura indicados deverão ter clareza na compreensão dos seguintes 

conceitos, de forma a evitar erros nos procedimentos: 

1. Repactuação é a revisão das condições contratadas, sob todos os aspectos ou 

apenas alguns. Acordo coletivo é apenas um fator da necessidade de 

repactuação, não necessariamente sua determinante ou a única razão da 

repactuação. A Administração deve instruir o processo com todos os 

comprovantes fornecidos pela contratada, referentes à necessidade e legalidade 

da revisão; 

2. Prorrogação é a alteração da vigência do Contrato, devendo ser observado o 

disposto na Lei 8.666/93, Art. 57. A Administração necessita instruir o processo 

com: 

 Pesquisa de mercado e justificativa sobre os benefícios da prorrogação 

(avaliação de desempenho da contratada); 

 Levantamento de informações quanto aos aspectos técnicos e 

mercadológicos que comprovem a existência de condições e preços 

vantajosos para a Administração, por meio de pesquisa de mercado 

realizada em pelo menos três empresas do ramo ou Órgão da 

Administração Pública que mantenham Contratos semelhantes; 

 Manifestação da Contratada em relação à prorrogação e ao reajuste de 

preços; 

 Nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, informar se a 

Contratada continua mantendo, em relação à execução do objeto, as 

condições que ensejaram a sua contratação, de conformidade com a 

fundamentação legal; 

 Os Contratos somente poderão ser prorrogados caso não tenha havido 

interrupção do prazo de vigência, ainda que a interrupção tenha ocorrido 

por apenas um dia; 

Atenção! 

“Não haverá renovação de Contrato. Ao término do Contrato deverá ser realizada nova 

licitação ou processo de contratação cabível. Deverá ser observado com especial atenção o 

término do prazo de vigência dos Contratos, que poderá durar, no máximo, 60 meses, via de 
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regra, com uma única e excepcional prorrogação de mais 12 meses (Lei 8.666, Art. 57, 

parágrafo 4º) ”. 

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

1. Elaborar planilha mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do 

empregado, função exercia, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, 

férias, licenças, faltas e ocorrências; 

2. Verificar na planilha mensal o número de dias e horas trabalhado 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 a glosa da fatura; 

3. Exigir da empresa comprovantes de pagamento dos salários, vales transporte e auxílio 

alimentação dos empregados; 

4. Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e dos 

impostos incidentes sobre a prestação do serviço; 

5. Exigir da empresa os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos; 

 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 comprovante 

quando o recolhimento for efetuado através internet; 

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

 Cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 

6. Exigir da empresa os recolhimentos das contribuições do INSS por meio de: 

 Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social 

(GFIP); 

 Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência; 

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

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante 

emitido quando o recolhimento for efetuado através da internet; 

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

 Cópia da Relação dos Tomadores/Obras (RET). 

7. Consultar a situação da empresa junto ao SICAF; 
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8. Exigir a 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; 

Fiscalização Diária 

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

quais funções. Fazer o acompanhamento da planilha mensal; 

 Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. Deve ser 

instaurada uma rotina para autorizar pedidos 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 compensação de jornada. Essa conduta é exclusiva do empregador. 

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 (cipeiro, 

gestante, estabilidade acidentária). 

Material/Documentos que Compõe a Fatura de Pagamento 

NOTAS FISCAIS (SE HOUVER A NECESSIDADE, POR CARIMBO DE CONFERE 

COM ORIGINAL); 

RANFS – REGISTRO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO, OU SEJA, UM 

ESPELHO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA NOTA FISCAL CONVENCIONAL 

EMITIDA POR PRESTADORES DE FORA DO MUNICÍPIO QUE É PREENCHIDO 

ONLINE (SE HOUVER); 
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GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO; 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GRF; 

GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL;  

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS; 

SEFIP/GFIP: 

 RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS; 

 RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF; 

 RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES; 

 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP; 

 RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA – RET; 

 COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À 

PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS. 

CONECTIVIDADE SOCIAL; 

PLANILHA DE FUNDO DE RESERVA; 

MEMÓRIA DE CÁLCULO; 

RECISÕES (SE HOUVER): 

 TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO; 

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO; 

 GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO DO FGTS (GRRF); 

 DEMONSTRATIVO DO TRABALHADOR DE RECOLHIMENTO FGTS 

RECISÓRIO; 

 PERFIL PROFISIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP); 

 ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 

CERTIDÃO DE DÉBITOS DA UNIÃO; 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS; 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 

FOLHAS DE PONTO; 

COTRACHEQUE; 

FOLHA DE PAGAMENTO; 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO; 

VALE ALIMENTAÇÃO; 

VALE TRANSPORTE; 

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS (SE HOUVER) - ANS 

BOLETIN DE VIATURA (SE HOUVER); 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO; 

TERMO ADITIVO; 

PORTRARIA. 
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Anexo I 

 

 

 

 

Contrato nº.: Unidade:

Empresa: Serviço:

Vigência do Contrato:

Valor do Contrato 

(correspondente aos 

postos nas unidades)

Nome completo:

CPF: Função:

Horário de trabalho: Período:

Convenção coletiva (sindicato): Data-base:

Remuneração Valor (R$)

Salário

Adicional Noturno

Adicional Periculosidade

Adicional Insalubridade

Beneficios trabalhistas e previdenciários Valor (R$)

Transporte

Auxílio Refeição

Auxílio Alimentação (cesta básica etc.)

Banco: C/C:

Uniformes/ equipamentos

Auxílio Creche

Assistência médica

Seguro de vida em grupo

Treinamento/Capacitação/Reciclagem

Gratificações

Outros (especificar)

Evento Valor

Férias

Licença (Matern/Patern, etc.)

Agência:

Universidade Federal de Sergipe

EFISCON

Escritório de Fiscalização de Contratos
Planilha-Resumo do Contrato

Informações do Funcionário

%

Quant ou %

Período

Outros
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Anexo II 

 

Contrato nº.: Unidade:

Empresa: Serviço:

Vigência do Contrato:

Valor do Contrato 

(correspondente aos 

postos nas unidades)

Nome completo:

Função:

Horário de trabalho: Mês

Dias efetivamente trabalhados Faltas:

Em caso de falta, houve cobertura do posto?

Evento Período

Férias

Licença (Matern/Patern, etc.)

Fiscal do Contrato

Universidade Federal de Sergipe

EFISCON

Escritório de Fiscalização de Contratos
Planilha-Mensal

Informações do Funcionário

SIM (     ) NÃO (     )

Ocorrências

Motivo (se for o caso)

_________________________
Local e data.


