
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO

GABINETE DO PREFEITO

DECRE丁ONO OlO5, deO6 de maio de2021,

DISPOE SOBRE A INSTITUICÅo E A

REGULAMENTACAO DAS FUNC6ES DE

GESTOR E FISCAL DE CONTRATO NO

ÅMBITO DA ADMINISTRACAO DIRETA H

INDIRETA DO MUNICIPIO DE BARRA DE

SAO FRANCISCO.

O PREFEITO DO MUNIC土PIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO, Estado do

Espirito Santo, nO eXerCicio de suas atribui96es legais’em eSPeCial a que lhe confere a

alinea “a”, inc. I, § 2O do artigo 66 da Lei Organica do Municipio, COm fulcro no disposto no

inc. XXI, art. 37 da CRFB/88; inc. IⅡ, art. 58 e art. 67, ambos da Lei Federal nO 8.666/1993

e art. 7O e segts. daLei Federal nO 14.133/2021’

CONSIDERANDO a omiss肴o da noma nacional na regulamentac各o do exercicio da

fun9各O de fiscal do contrato e de prever a possibilidade de designar servidor comissionado

para a fun9aO de fiscaliza9aO dos contratos,

CONSIDERANDO a possibilidade de designar um servidor contratado ou comissionado

para tal fun9わ’Observados os impedimentos e proibi96es previstos em normas Iocais e o

Principio da segrega辞O de funや6es’

CONSIDERANDO que o ato de designa9aO do fiscal de contrato deve ser expedido antes

do inicio da execu9fめdo objeto, reCaindo, Preferencialmente, SObre agente que tenha

conhecimento do o切eto a ser fiscalizado,

DECRETA:

Art. 1O Ficam instituidas e regulamentadas, nO ambito da Administra確O Direta e Indireta do

Poder Executivo Municipal, aS fun96es de Gestor e Fiscal de Contrato.

Paragrafo血ico. O exercicio das fun96es de que trata o caput deste a正go ficar各adstrito ao

per子odo referente a execu9fb contratual・

Art. 2O Para os fins deste Decreto, COnSidera-Se:

I - Gestor de Contrato: O agente Pdblico responsive] pelo gerenciamento geral do contrato

fimado entre a Administra9aO P心blica Municipal e pa正culares e com as atribui96es e

responsabilidades previstas no artigo 30 deste Decreto‥

H - Fiscal de Contrato: O agente Ou a COmissao respons各vel pelo acompanhamento e

fiscalizaeao operacional da execu確O do contrato fimado entre a Administra確O Put)
/
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Municipal e particulares e com as atribui亨6es e responsabilidades

PreVistas no art. 5O deste Decreto;

III - demandante: O OrgaO Ou a entidade solicitante da contrata鋳o, reSPOnSivel pela

elabora9急O do Prqieto Basico ou Ttmo de Referencia e pela assinatura do contrato;

IV - COntratO‥ tOda e qualquer foma de acordo legalmente previsto entre a Administra9fo

Pfrolica Municipal e particulares, incluindo aditivos e demais砧ustes, COnfome exposto no

§ 1O deste artigo; e

V - 1ivro propr葵O: O arqulVO geral, digital ou fisico’relacionado ao contrato, COntendo, a16m

de seus dados essenclalS, O registro das ocorrencias verificadas na execu9fo contratual.

§ 1O Aplicam-Se aS disposi96es deste Decreto, nO que COuber, aOS COnVenios, aCOrdos,

ajustes e outros instrumentos congeneres celebrados por　6rgaos e entidades da

Administra9aO P心blica Municipal direta e indireta.

§ 2O Aplicam-Se aS disposi95es deste Decreto a qualquer contrata印pdblica, ainda que esta

n肴o sQja fomalizada pelo instrumento de contrato, na foma autorizada pelo art. 62 da Lei

Federal nO 8.666/93 e suas altera96es e art. 95 da Lei Federal n0 14.133/2021.i

§ 3O Excetuam-Se da aplica9aO deste Decreto os termos e acordos de que trata a Lei Federal

nO 13.019, de 31 dejulho de 2014 e suas alterac6es.

Art. 3O A gestfro dos contratos sera feita por iervidor(es) efetivo que sera@o) designado(S)

POr POrtaria e dever都ao) acompanhar de manelra geral o andamento das contrata96es e, em

especial:

I - COntrOlar os prazos de vencimentos dos contratos dos serv19OS de carater continuado,

Sugerindo a autoridade superior o aditamento do qjuste ou a abertura de nova licita9aO, aP6s

a oitiva do fiscal, COm anteCedencia miIlima de 60 (SeSSenta) dias do temino da vigencia;

Il - COntrOlar os limites de acrescinlO e de supress肴o nas obras, Serv19OS Ou COmPraS, em

COnformidade com a lei;

III - adotar as providencias para a confec9aO temPeStiva dos temos aditivos, quando for o

IV - analisar ou fomular os pedidos de reequi]ibrio econ6mico-financeiro, COnfome o caso,

Submetendo-OS a autOridade superior;

V - Verificar a validade da garantia prestada no mOmentO da assinatura, eXaminar a

POSSibilidade da sua substitui9aO nOS CaSOS em que 6 permitido e providenciar a sua

libera誇O aO丘m do contrato, COnforme o caso;

VI - deliberar sobre o pedido de substitui9肴O do responsivel t5cnico, desde que este dete血a

experiencia e qua皿ca9肴O equivalente ou superior ao substituido, a Ser Verificada de acordo

COm aS regraS do edital da 】icita9各O que deu orlgem a COntrata9急O;

VⅡ - eXaminar, Periodicamente’a atualiza鋳o e a adequa商O da documentac奮o do contratado

em rela9肴O aS Obriga96es trabalhistas, PreVidenciarias e fiscais, nOtificando-O em CaSO de

irregularidade, dando ciencia a autoridade superior’Sugerindo a aplica9肴O de san9肴O e a

rescis肴o contratual no CaSO de manuten9各O do descumprimento, Observando a ampla defesa
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VⅡI - SuPervisionar u fiscal m realiza誇O das atividades necessatias a

liquidacao da despesa, eSPeCialmen†e n。 tOCante aO CumPrimento dos prazos;

IX - eXeCutar OutraS atividades determilladas pelo superior hierdrquico.

§ 1O - Deverao ser designados servidores pub]icos qualificados para a gestao dos contratos,

de modo que sqam respons各veis pela execu9fro de dtividades e/ou pela vigil含ncia e garantia

da regularidade e adequa9aO dos serv19OS_

Art. 4O E impedido de atuar como gcstor ou宜scal de contrato o servidor p心blico efetivo,

COntratado ou comissionado que tiver interesse pessoal direto ou indireto na execu辞O do

COntratO; eStiver litigando administrativa ou judicialmente com qualquer dos representantes

Ou S6cios da contratada ou parentes destes em ate terceiro grau de parentesco; ter amizade

intima ou inimizade, Ou rela9aO de cr6dito ou d5bito com a empresa ou seus representantes

Ou ParenteS; Sqa CO叫uge Ou COmPanheiro de licitantes ou contratados habituais da

Administra9aO nem tenham com eles vinculo de parentesco, COlateral ou por afinidade, ate O

terceiro graしl, Ou de natureza lecIlica, COmerCial, eCOn6mica, financeira, trabalhista e civil

assim como em outros imPedimentos que demonstrcm qualquer tipo de vinculo su切etivo ou

naojunto a empresa ou seus representantes ou parenLes.

Art. 5O Para cada contrato ser各previamente designado um fiscal, que POder各ser servidor

Pdblico efetivo, COntratado ou comissiohado, POdendo ainda designar seu suplente,

mediante portaria, CLUaS aS atrib11i96es, alem de outras expressamente fixadas no ato de

designa9肴O, S肴O:

I - COnhecer os temos do edital ou d(′ COllVitc e as con(li96es do contrato, em eSPeCial os

PraZOS, OS CrOnOgramaS, aS obriga96es das partes, OS CaSOS de rescis訊o, a eXistencia de

Cl各usula de reayuste, Se ft〉r O CaSO, e aS hip6teses de aditamento.

II - aCOmPanhar e fiscalizar a execu9叙o da obra, do scrv19O Ou do fomecimento de bens, em

estrita observancia ao edital e ao contrato;

IⅡ - juntar documentOS, registrar telefonemas, fazer anota96es, redigir atas de reunlaO,

anexar correspondencias, inclusive as eletr6nicas, e qualSquer documentos relativos a

execuc肴o do contrato, nO PrOCeSSO de fiscaliza9訊o;

IV - registrar, em livro pr6prio, tOdas as ocorrencias dllrante a eXeCu9aO do contrato,

notificando o contratado, POr eSerjto. a sanar os problemas em prazo h各bil, a Ser eStipulado

de acordo com o caso concreto;

V - fazer cumprir fielmente as obriga96es avenやdas, relatando por escrito e sugerindo a

autoridade superior a aplica車O das sang6es, na forma do edita] e do contrato, nO CaSO de

inadimplencia, garantindo ao contratado o d王rejt。 dc defesa;

VII - SOlicitar a autoridade superlOr a COntrata9aO d示erceiro para auxiliか1o e subsidia-lo de

informa96es pertinentes ao o切eto da fiscaliza9aO;

VⅡI - COnferir a conclusao das etapas e o cumPrimento das condi96es de pagamento;

IX　-　dar recebimento PrOVisdrio das obras, Serヽ′19OS e COmPraS mediante termo
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X - dar recebimento definitivo das obras, Serv19OS e COmPraS mediante

termo circunstanciado, Se houver previsao expressa na portaria de designa鋳O.

Art. 6O O gestor e o fiscal do contrato, COm Seu SuPlente se houver, Ser肴O’

preferencialmente, Servidores quali丘cados na紅ea relativa ao o切eto ou do setor solicitante

da obra, SerV19O Ou PrOduto.

Paragrafo心nico. Dever各ser observado o principio da segrega辞o de fun96es, Vedada a

designa9各O do mesmo agente p心blico para atua9為O Simultanea em fun96es mais suscetiveis a

riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultap叙o de erros e de ocorrencia de fraudes na

respectiva contrata9fb.

Art. 7O Findas as obriga96es decorrentes do contrato, Cabe ao fiscal e ao gestor, em CO巾unto

ou separadamente, fomalizar relat6rio sobre a execu9各O do contrato’Sugerindo alterac6es

nos futuros instrumentos, Visando a maior eficiencia nas contrata96es da Administra9肴O.

Art. 8O Para os fins deste Decreto, O geStOr e O fiscal dever肴o observar as dispos19OeS

PreVistas na Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera96es e na Lei Federal nO

14.133, de lOde abril de2021.

Parisrafo unico ○○ No caso de aplica誇O da Lei nO 8.666/1993 a vigencia deste Decreto

Observara o prazo consignado no art. 193, inc. II da 11OVa Lei de Licita96es.

Art. 9O Os servidores responder肴o civil, Penal e administrativamente, em eSPeCial com

incurso nas penalidades da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, Pelos seus atos no

exercicio das atribui96es neste Decreto fixadas.

Art. 10 Os casos omissos ser肴o decididos pela autoridade superior.

Art. 11 Este Decreto entra em vlgOr na data de sua publica9叙o revogando-Se aS dispos19OeS

em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de S奮o Francisco, Estado do Espirito Santo, aOS O6

dias do mes de maio de 2021.
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