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Sistema Integrado de Licitações Públicas

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE 
CONTRATOS – SESC -MG

INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO - SESC

Descrever as atividades do 
fiscal e do gestor de 
contratos do Sesc em Minas,

bem como a metodologia da 
fiscalização dos contratos.
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INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO - SESC

2. RESPONSABILIDADE

Diretorias

Área de Suprimentos/Contratos

Gestor do Contrato

Fiscal do Contrato

Área Jurídica

INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO - SESC

Diretorias

Definir as áreas gestoras dos contratos de 
acordo com a sua expertise referente ao 
objeto contratado ou a ser contratado.
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INSTRUÇÃO 
DE 
TRABALHO -
SESC

Área de Suprimentos/Contratos

Assessorar as áreas do Sesc em Minas na fiscalização e gestão dos contratos.

Auxiliar os gestores e fiscais de contratos no controle, análise e execução das atividades burocráticas 
referentes à administração de contratos, instruindo os processos com os documentos necessários à 
prorrogação, repactuação, revisão, reajuste, acréscimo e supressão, a serem celebrados por meio de termos 
aditivos ou instrumentos equivalentes.
Auxiliar os gestores e fiscais de contratos no acompanhamento e cumprimento das disposições contratuais.

Elaborar os Relatórios de Fiscalização de Serviços Continuados.

Alinhar as metas do Relatório de Fiscalização de Serviços Continuados com os gestores de contrato

INSTRUÇÃO 
DE TRABALHO 
- SESC

Recomendar os itens de cada módulo que devem ser fiscalizados e monitorados.

Gerar relatórios compilados dos resultados da Fiscalização dos Serviços Continuados.

Auxiliar os gestores e fiscais de contratos sobre as informações necessárias para 
subsidiar sanções administrativas.

Elaborar os Atestados de Capacidade Técnica.

Elaborar notificações relativas a inadimplementos ao longo da execução contratual, 
que não possuam conteúdo jurídico, como por exemplo, atraso na entrega, 
documentação irregular, dentre outros. (quando solicitado pelo gestor do contrato).
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INSTRUÇÃO 
DE 
TRABALHO -
SESC

Área de Suprimentos/Contratos

Auxiliar o gestor do contrato na solicitação e cobrança dos documentos referentes à 
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, para os contratos de prestação de 
serviços continuados com mão de obra dedicada, bem como as documentações 
específicas de Prestação de Serviços de Vigilância conforme IT-E-AQS-COT-01 -
ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES DE FORNECEDORESE ESPECÍFICAS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA.

Informar ao gestor e fiscal de contrato os desvios ocorridos e dificuldades de 
encerramento das notificações. 
Solicitar à Contratada o Termo de Designação de Preposto FR-02 – TERMO DE 
DESIGNAÇÃO DE PREPOSTO, devidamente preenchido e assinado.

Promover contato com fornecedores, quando necessário.

INSTRUÇÃO 
DE 
TRABALHO -
SESC

Gestor do Contrato
Empregado do Sesc em Minas, responsável da área gestora ou empregado por ele 
designado, para realizar as rotinas inerentes ao processo de gestão e fiscalização 
da execução contratual, tendo a formalização da contratação ocorrida através de 
contrato, PAF ou instrumento equivalente.

O gestor do contrato tem a função de administrar todo o contrato, desde a 
justificativa da contratação, verificação de existência de verba orçamentária e sua 
formalização, até o encerramento, com a entrega do bem/serviço e devido 
pagamento.
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INSTRUÇÃO 
DE 
TRABALHO -
SESC

Gestor do Contrato

Coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual 
conforme IT-C-AQS-12 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS.

Determinar a “% de Peso” e “Itens” dos Módulos do Relatório de  Fiscalização de 
Serviços Continuados.
Analisar e validar os resultados do Relatório de Fiscalização de Serviços 
Continuados.
Solicitar emissão de Notificação à área de Suprimentos/Contratos. 

Assinar os Atestados de Capacidade Técnica.

INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO - SESC
Cláusulas fundamentais

4.1.1. Antes da execução do contrato

O gestor deve planejar as aquisições 
conforme IT-C-AQS-02 – PLANEJAMENTO 
E TRÂMITE DE COMPRAS.
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INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO - SESC

Cláusulas 
fundamentais

O gestor deve definir sobre a necessidade em realizar reunião com o fornecedor antes da execução 
do contrato, visando:

a) Explicar as diretrizes gerais da contratação.

b) Apresentar, quando necessário, o Código de Ética do Sesc, e as principais expectativas da 
Instituição com a contratação.

c) Informar os procedimentos internos aos quais o fornecedor está sujeito, como exemplo, 
fiscalização, sanções administrativas, dentre outros,

conforme acordado em contrato.

d) Detalhar os documentos necessários, tais como, documentações trabalhista, previdenciária e 
fiscal, e as normas do SESMT do Sesc em Minas, sempre que pertinentes à execução.

e) Listar os documentos necessários para emissão da autorização de início, exigidos no edital e/ou 
minuta contratual, informando os prazos de entrega, se for o caso.

f) Realizar a conferência da documentação apresentada e autuar no processo.

INSTRUÇÃO 
DE TRABALHO 
- SESC

Gestor do 
Contrato

4.1.4. Durante a execução do contrato

Cabe ao gestor do contrato:

a) Coordenar e administrar a contratação, cobrando dos fiscais de contrato e 
informações sobre a execução contratual.

b) Acompanhar os prazos de vigência e execução do contrato, verificando com 
antecedência junto à área de Suprimentos/Contratos a 
renovação/prorrogação (aditivo de prazos), antes do término da vigência do 
contrato.
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INSTRUÇÃO 
DE TRABALHO 
- SESC

Gestor do 
Contrato

c) Abster-se de renovar contratos sem a devida análise dos relatórios 
de fiscalização, quando aplicável. Essas informações devem servir de 
subsídio para a eventual justificativa de renovação. Deve-se informar à 
Instituição sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade 
dos serviços prestados pela contratada, propor soluções para 
regularização das faltas e defeitos observados e sanções que entender 
cabíveis.

d) Garantir que a prestação de serviços e/ou fornecimento não seja 
realizada fora dos prazos contratuais.

INSTRUÇÃO 
DE TRABALHO 
- SESC

Gestor do 
Contrato

e) Orientar o fiscal do contrato acerca dos pontos de fiscalização, 
encaminhando ao fiscal o relatório de fiscalização, quando aplicável, 
bem como a cópia digitalizada do contrato, Pedido ao Fornecedor –
PAF, termos aditivos porventura existentes e documentos equivalentes.

f) Garantir que toda e qualquer alteração contratual seja previamente 
formalizada por meio de termo aditivo ou instrumento equivalente.
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INSTRUÇÃO 
DE TRABALHO 
- SESC

Gestor do 
Contrato

g) Acompanhar os pedidos realizados de produtos/serviços das 
Unidades e áreas interessadas, bem como o saldo do (s) Pedido (s) ao 
Fornecedor PAF, por meio do Sistema de Gestão de Materiais – SGM.

h) Garantir que somente serão efetuados pagamentos de serviços ou 
produtos efetivamente prestados/fornecidos.

i) Abster-se de realizar pagamentos de serviços e produtos 
prestados/fornecidos sem cobertura contratual e sem aprovação prévia 
do ordenador de despesas, conforme hierarquia de competência 
financeira e em razão de matéria, definidos em normativos internos.

INSTRUÇÃO 
DE TRABALHO 
- SESC

Gestor do 
Contrato

j) Acompanhar o desembolso financeiro do contrato, garantindo a existência de verba 
orçamentária suficiente durante toda a sua execução, para pagamento dos serviços prestados 
e/ou produtos entregues.

k) Comunicar à área de Suprimentos/Contratos qualquer descumprimento contratual, 
solicitando a elaboração da Notificação.

l) Solicitar a rescisão do contrato por meio de documento com elementos que demonstrem que 
os serviços prestados não estão atendendo à expectativa da instituição ou justifiquem a 
desnecessidade da continuidade, se for o caso.
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INSTRUÇÃO 
DE TRABALHO 
- SESC

Gestor do 
Contrato

m) Inserir no processo relatório final, contendo o resumo da 
execução, atestando o cumprimento das cláusulas 
contratuais, em sendo o caso, ou detalhando as principais 
ocorrências, bem como incluindo as informações sobre os 
pagamentos realizados.

n) Abster de prorrogar contratos de serviços continuados 
após expirado o prazo máximo de vigência de 60 (sessenta) 
meses.

INSTRUÇÃO 
DE TRABALHO 
- SESC

Gestor do 
Contrato

o) Garantir, junto à área Financeira, o correto e fiel registro contábil da garantia de 
execução, conforme IT-C-AQS-03 - TRÂMITES DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 
CONTRATUAL.

p) Solicitar à área de Suprimentos/Contratos o aditivo contratual, visando o aumento 
ou diminuição do valor contratado, ou quanto à quantidade e qualidade dos 
serviços/produtos, quando necessário.

q) Tomar as providências cabíveis para realização de nova contratação, com 
antecedência, sempre que for necessária. Exemplos: Quando o contrato atingir o 
limite de vigência de 60 (sessenta) meses; saldo insuficiente de Atas de Registro de 
Preços; dentre outros.

r) Prover junto ao fiscal os controles que serão utilizados para evidenciar e garantir o 
acompanhamento das informações citadas nos itens acima.
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INSTRUÇÃO 
DE TRABALHO 
- SESC

Gestor do 
Contrato

s) Acompanhar os Relatórios de Fiscalização, preenchidos pelo fiscal do contrato, 
disponibilizadas na rede Sesc em Minas, S:\RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS.

t) Quando o contrato tiver como objeto obra/projeto ou serviço de engenharia, o gestor deverá 
acompanhar a fiscalização conforme a IT-EENG-ENG-04 - ESTUDO E EXECUÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS e IT-E-ENG-ENG-05 - EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

u) Quando solicitado pelas empresas contratadas, e após autorização pelo gestor, o Atestado de 
Capacidade Técnica é elaborado pela área de Suprimentos/Contrato. Após a assinatura pelo 
gestor, o mesmo deverá enviar o Atestado às empresas.

INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO –
SESC

Fiscal do 
Contrato

Fiscal do Contrato

4.1.2. Designação do fiscal do contrato O gestor é responsável pela designação do 
fiscal para as contratações firmadas por meio de contrato e/ou PAF, e deverá 
designar quando houver substituições dos fiscais. A designação do fiscal é por meio 
do FR-01-IT-C-AQS-12 – TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

Caso não haja designação formal do fiscal pelo gestor de contrato, fica este 
responsável também pela fiscalização da execução do objeto contratado.
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INSTRUÇÃO 
DE 
TRABALHO -
SESC

Fiscal do Contrato

Empregado designado por meio de termo que em via de regra, fica fisicamente no 
local da prestação do serviço, da realização da obra ou da entrega do material, 
acompanhando, observando e registrando se a execução do contrato condiz com as 
cláusulas definidas em contrato.

INSTRUÇÃO 
DE 
TRABALHO -
SESC

Fiscal do Contrato

Fiscalizar a execução do contrato conforme IT-C-AQS-12 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
DE CONTRATOS.

Comunicar desvios na execução contratual ao gestor do contrato.

Informar, acompanhar e validar as ações geradas nas notificações e

auditorias de documentos específicos.

Promover contato com fornecedores, quando necessário.
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INSTRUÇÃO 
DE 
TRABALHO -
SESC

Fiscal do Contrato

4.2.1. Antes da execução do contrato

O fiscal deve se inteirar de todas as informações constantes:

Realizar reunião com o fornecedor, sempre que definido pelo gestor do contrato, 
executando as atividades descritas nas alíneas ‘a’ a ‘f’ do subitem 4.1.1 desta IT.
.

INSTRUÇÃO 
DE 
TRABALHO -
SESC

Fiscal do Contrato

4.2.2. Durante a execução do contrato

Cabe ao fiscal do contrato:

a) Acompanhar os prazos de entrega/execução do contrato, realizando as 
medições e confrontando os serviços prestados ou entregues com as 
informações do contrato e notas fiscais;
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INSTRUÇÃO 
DE 
TRABALHO -
SESC

b) Registrar, em ordem cronológica, todas as ocorrências contratuais 
relevantes, reportando-as ao gestor do contrato periodicamente (Ex.: 
relatório diário, semanal e/ou mensal, a depender da necessidade indicado 
pelo gestor do contrato), ou seja, comunicar ao gestor sobre o 
descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de 
rescisão contratual e/ou aplicação de sanções;

c) Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, 
especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua 
garantia, quando houver, bem como os prazos fixados no contrato, visitando 
o local onde o contrato esteja sendo executado (quando aplicável) e 
registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de 
provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da 
contratada;

INSTRUÇÃO 
DE 
TRABALHO -
SESC

d) O fiscal deve emitir o FR-03 – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE 
SERVIÇO / FORNECIMENTO e FR-04 – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
DE SERVIÇO / FORNECIMENTO sempre que o Termo de Referência e/ou 
Contrato exigir;

Quando o contrato tiver como objeto obra ou serviço de engenharia, o fiscal 
deve emitir Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento 
Definitivo de acordo com IT-E-ENG-ENG-05 EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS;

f) Verificar rotineiramente, conforme estabelecido em relatório de 
fiscalização, medição ou documento similar, se o serviço prestado está de 
acordo com o contrato, termo de referência e proposta do fornecedor, 
levando em consideração a quantidade, qualidade, prazos e outros 
requisitos exigidos;
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INSTRUÇÃO 
DE 
TRABALHO -
SESC

Receber e conferir a nota fiscal conforme orientações constantes e 
formulário da IT-C-FIN-03 – SOLICITAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE 
PAGAMENTOS;

h) Em caso de não conformidades/desvios de qualidade do serviço ou 
produto, o fiscal deve comunicar ao gestor do contrato e proceder 
com solicitação elaboração da Notificação;

i) Atentar para as alterações dos dados da empresa (Exemplo: razão 
social, endereço, e-mail, telefone, etc.). Caso identificado, o fiscal 
deverá comunicar à Gerência de Suprimentos para proceder com a 
atualização do cadastro do fornecedor.

INSTRUÇÃO 
DE 
TRABALHO -
SESC

Área Jurídica

Emitir pareceres, elaborar instrumentos contratuais e 
notificações cujo conteúdo seja jurídico. 
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Irregularidades na execução do contrato

Considera-se irregularidade e não conformidade qualquer
descumprimento legal, normativo ou contratual.

Quando uma irregularidade é identificada, o fiscal do contrato
deve informar o gestor do contrato, que avalia a
inconsistência/desvio.

Cabe ao gestor julgar se a contratada deve ser notificada ou não
e, para isso, se necessário, solicitar o apoio à área de
Suprimentos/Contratos, por meio do e-
mail:gestaofornecedores@sescmg.com.br.

ELABORAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO.

Caso entenda pertinente a emissão da Notificação, deverá ser preenchido
o formulário FR-05 – SOLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO.

A área de Suprimentos/Contratos é responsável pela elaboração e pelo
envio da Notificação para a contratada, após assinatura do gestor.

Quando a notificação não for atendida ou respondida, o gestor deve se
manifestar, solicitando apoio à área de Suprimentos/Contratos, quanto ao
envio do processo à autoridade competente que definirá, ou não, a
instauração do
procedimento administrativo.
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Fiscalização

A fiscalização de contratos é um processo que ocorre
para garantir o nível de qualidade dos produtos
adquiridos e prestação de serviços contratados para
atendimento às atividades do Sesc em Minas.

Fiscalização de produtos/serviços por 
“escopo” (entrega única ou parcelada)

Caracterizada pelo “atesto” do fiscal de contrato na
Nota Fiscal, por meio do carimbo “RECEBI E
CONFERI”, datado e assinado.

Em caso de Nota Fiscal Eletrônica, o “atesto” será na
validação da Nota Fiscal e documentos pertinentes na
solicitação de pagamento no sistema SPDD.
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Fiscalização de produtos/serviços por 
“escopo” (entrega única ou parcelada)

A evidência de fiscalização para dos contratos de
obra/projetos ou serviço de engenharia, deverá ser
conforme a IT-E-ENG-ENG-04 - ESTUDO E
EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS e IT-
E-ENG-ENG-05 - EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS.

Fiscalização de Serviços Continuados

A fiscalização aplica-se obrigatoriamente à prestação
de serviços continuados com mão de obra dedicada e
aos serviços continuados críticos e estratégicos quando
definidos pelo gestor do contrato.

O fiscal de contrato deve preencher o relatório por meio
do FR-06 – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
SERVIÇOS CONTINUADOS.
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Fiscalização de Serviços Continuados
A fiscalização de prestação de serviços continuados não
considerados críticos e estratégicos, sem mão de obra
dedicada e serviços prestados em unidades já
desmobilizadas poderá ocorrer conforme item 4.4.1.,
respeitando as cláusulas contratuais.

Cabe ao fiscal de contrato efetuar o acompanhamento diário
do serviço prestado, registrando e arquivando as
informações (em meio eletrônico ou em pasta de
acompanhamento) de forma a embasar a sua fiscalização.

Fiscalização de Serviços Continuados

A área de Suprimentos/Contratos disponibiliza mensalmente
o relatório de fiscalização para o preenchimento pelo fiscal
na rede Sesc S:\ RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
SERVIÇOS CONTINUADOS.
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Fiscalização de Serviços Continuados

Após o preenchimento, a área de Suprimentos/Contratos
arquiva o relatório em meio eletrônico na rede Sesc
S:\RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS
CONTINUADOS\RELATORIOS DE FISCALIZAÇÃO
RECEBIDOS, bem como elabora relatórios compilados dos
resultados da fiscalização e os envia aos gestores de
contratos.

Fiscalização de Serviços Continuados

4.4.2.1 Módulos X Peso

O relatório de fiscalização de serviços continuados se faz por
meio de análise dos módulos e pesos a seguir:
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Fiscalização de Serviços Continuados

Os pesos dos “Módulos” do relatório são definidos pelo gestor e informados conforme “TABELA 1” 
acima.
Caso algum dos módulos não seja aplicável para a prestação de serviço contratado, o “Peso” do 
relatório deve ser repassado para outro módulo.
Somatório dos pesos dos Módulos deve ser igual a 100% (cem por cento).

Fiscalização de Serviços Continuados

4.4.2.2 Composição dos Itens

O relatório é elaborado baseado nas obrigações da contratada
definidas no Termo de Referência e são identificadas como “Item” no
relatório.

NOTAS: O Termo de Referência é parte integrante da aquisição
conforme previsto na IT-C-AQS-02 – PLANEJAMENTO E TRÂMITE
DE COMPRAS.
Os pesos dos “Itens” dos Módulos são definidos pelo gestor
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Fiscalização de Serviços Continuados
4.4.2.2 Composição dos Itens

O relatório é elaborado baseado nas obrigações da contratada
definidas no Termo de Referência e são identificadas como “Item” no
relatório.

NOTAS: O Termo de Referência é parte integrante da aquisição
conforme previsto na IT-C-AQS-02 – PLANEJAMENTO E TRÂMITE
DE COMPRAS.

Os pesos dos “Itens” dos Módulos são definidos pelo gestor

Podem ser utilizados indicadores para avaliação da prestação de serviço,
sendo este identificado no “item” do relatório.

Fiscalização de Serviços Continuados

Avaliação dos Itens

No relatório, devem ser atribuídos com um “X” para cada item
avaliado, correspondente aos conceitos “Atende Totalmente”, “Atende
Parcialmente” e
“Não Atende”, respectivamente.
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Fiscalização de Serviços Continuados

avaliado (Baixo impacto/criticidade).

qualquer ocorrência de alto impacto/criticidade e/ou não atendimento
ao item.
Para cada item avaliado e atribuído com “Atende Parcialmente” e “Não
Atende”

O fiscal de contrato deve preencher campo “Observações” com um resumo
da ocorrência evidenciada.

Fiscalização de Serviços Continuados

4.4.2.4 Categoria De acordo com o resultado, os fornecedores de
serviços são categorizados, sendo divididos entre A, B e C, e com
ações definidas para cada categoria conforme “TABELA 2” a seguir.
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Fiscalização de Serviços Continuados

Fiscalização de Serviços Continuados

As irregularidades ocorridas ao longo da execução contratual,
descumprimento de cláusulas ou não cumprimento de padrões, devem
ser comunicadas pelo gestor do contrato à área de Suprimentos/Contratos.
A comunicação deve ser fundamentada com justificativas e comprovações
técnicas da irregularidade ou descumprimento.
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Fiscalização de Serviços Continuados

Para acompanhamento das ações junto aos fornecedores, quando o resultado
final da fiscalização for “B e C” ou quando for atribuído “Atende Parcialmente”
e “Não Atende” para os Itens dos Módulos, poderá o gestor de contrato
solicitar do fiscal o preenchimento do modelo AN-03 – ACOMPANHAMENTO
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS.

Sistema Integrado de Licitações Públicas

Dúvidas e Perguntas
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CONTATO

(41) 9 9151- 5047

silp.com.br

Apoio
(41) 9 9151-5088

CONTATO

Cursos In Company

A modalidade de cursos In Company , além de proporcionar excelente 
resultado no aprendizado, pois facilita bastante a interação entre 
Professor e Participante; reduz sobretudo o custo por partici-
pante. O treinamento é também uma excelente possibili-
dade para órgãos ou empresas, que desejam reduzir 
custos e tempo para capacitar seus funcionários, 
podendo ser o mesmo realizado em suas 
próprias instalações. Custo benefício 
atrativo, propiciando ótimo retorno 
sobre o investimento.


