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1. APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania tem buscado, 
com afinco, desenvolver uma estreita relação com os seus diversos servidores.

Entende-se que a busca pelo saber é algo que está implícito no 
Servidor Público, que muitas vezes, sem qualquer ajuda, com seus próprios 
recursos, não mede esforços, e, através de cursos, busca o conhecimento 
necessário para a realização de suas atividades administrativas.

É nesse sentido que a SEJUS toma a iniciativa e oferece aos 
Executores de Contratos, através de uma linguagem simples e direta, o novo 
Manual do Executor, uma cartilha mais completa que a anterior que, com 
certeza, auxiliará aos servidores nomeados na árdua missão de zelar pelo bom 
funcionamento da Administração Pública.

Portanto, mesmo ciente que o presente Manual não dispensará a 
consulta e observância de toda legislação pertinente ao assunto, bem como, 
das decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, já que não esgota a 
matéria, nem tampouco substitui as demais fontes, sabe-se que é mais um 
passo dado, na busca do conhecimento e da eficiência.

 Assim, buscou-se demonstrar aqui, de forma clara, as atribuições, 
direitos e as responsabilidades dos Executores, que devem desempenhar suas 
funções de forma exemplar, garantindo a perfeita aplicação dos recursos 
públicos que dessa forma, auxilia o Controle Interno e Externo em suas 
atividades.
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2. PRINCÍPIOS BÁSICOS

A Administração Pública é regida por legislação específica. Com 
base na observação dessa legislação é que o Administrador Público realiza 
as contratações.

Para que os contratos sejam 
gerenciados são nomeados os executores. 
O executor é o servidor responsável pelo 
cumprimento do que foi pactuado entre o 
Poder Público e o contratado. Portanto, a 
ele cabe fazer cumprir toda a legislação 
a que o contrato está atrelado. Deve 
fiscalizar e supervisionar, garantindo 
a eficiência dentro da Administração 
Pública.

A Constituição Federal, em seu art. 37, elenca os princípios que 
regem a Administração Pública. São eles:

2.1 - LEGALIDADE – Os atos da Administração Pública devem 
ser realizados em conformidade com a lei, sob pena, de serem nulos. Na 
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

2.2 - IMPESSOALIDADE – Não se permite na Administração 
Pública que se busque outra finalidade a não ser a pública, o interesse coletivo. 
Não pode haver preferências por quem quer que seja, nem a promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos, nem tampouco, a busca por interesses 
próprios ou de terceiros. 

2.3 - MORALIDADE – A Administração Pública tem por obrigação 
buscar o que seja, além de legal, justo, honesto, moral e ético.
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2.4 - PUBLICIDADE – Os atos praticados pela Administração 
Pública devem ser oficialmente divulgados, para conhecimento público e 
início de seus efeitos externos, ressalvadas as exceções. Portanto, deve-se 
agir com transparência.

2.5 - EFICIÊNCIA – Não existem hierarquia entre os princípios. 
No entanto, esse princípio deve ser observado com máxima atenção. Ele 
engloba todos os outros princípios. 

Sobre o princípio da eficiência o Professor ALEXANDRE MORAES 
comenta:

“Assim, princípio da eficiência é o que impõe à 
Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a 
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 
competências de forma imparcial, neutra, transparente, 
participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca 
da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais 
e morais necessários para melhor utilização possível dos 
recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e 
garantir-se maior rentabilidade social.”
Assim, pautado no princípio da eficiência, o executor de 
contrato deve fazer um acompanhamento buscando o 
melhor para a Administração Pública, agindo sempre com 
competência e honestidade.

3. DEFINIÇÕES

3.1-CONTRATO ADMINISTRATIvO:

O contrato administrativo é definido por diversos autores. Hely 
Lopes Meirelles ensina que contrato é:

“Ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, 
firma com particular ou outra entidade administrativa para 
consecução de objetivos de interesse público, nas condições 
estabelecidas pela própria Administração.”
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3.2- ExECUTOR DE CONTRATO:

O executor do contrato é a 
pessoa de confiança da Administração 
Pública. Sem ele a fiscalização fica 
comprometida. É ele o responsável 
pelo sucesso do contrato.

O executor do contrato deve 
entender que, respeitados os direitos 
do contratado, o interesse público 
deve sempre prevalecer sobre o 
interesse particular. Essa prerrogativa 
é garantida pela legislação.

3.3 - ExECUTOR SUBSTITUTO:

Designado para substituir o executor do contrato nos casos de seu 
impedimento eventual.

3.4 - ADMINISTRAÇÃO PúBLICA:

A Administração direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das 
fundações por ele instituídas ou mantidas.

3.5 – ADMINISTRAÇÃO:

Órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 
Pública opera e atua concretamente.

3.6 – ALIENAÇÃO:

Toda transferência de domínio de bens a terceiros.
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3.7- ALTERAÇÃO DE CONTRATO:

É a modificação das cláusulas contratuais.

3.8 -  APOSTILAMENTO:

É a anotação das variações ocorridas durante o contrato. Essas 
variações ocorrem quando há reajustes nos contratos, atualizações, 
compensações ou penalidades. Anota-se, também, os empenhos e dotações 
orçamentárias suplementares, bem como, as mudanças de fonte de recursos e 
demais alterações, como mudança de endereço das partes, etc.

3.9 - CND – CERTIDÃO NEGATIvA DE DéBITO:

É o documento que comprova a inexistência de débitos com a 
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, da União, com a 
Previdência Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

3.10– COMISSÃO:

Pode ser permanente ou especial, criada pela Administração com a 
função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

3.11 – COMPRA: 

É toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só 
vez ou parceladamente.

3.12– CONTRATANTE:

É o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. 
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3.13– CONTRATADO:

É a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a 
Administração Pública;

3.14 - ExECUÇÃO DIRETA: 

Essa execução é feita pelos órgãos e entidades da Administração, 
pelos próprios meios;

3.15 - ExECUÇÃO INDIRETA:

Essa execução é feita quando o órgão ou entidade contrata com 
terceiros, sob qualquer dos seguintes regimes:

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da
obra ou do serviço por preço certo e total;

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da
obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

c) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento
em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e 
instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua 
entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os 
requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para 
que foi contratada;

3.16 – GARANTIA:

É a exigência que a Administração Pública faz para garantir que a 
contratada fornecerá ou prestará os serviços de acordo com o previsto no 
contrato. A Lei 8.666/93 em seu art. 56 informa:
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“A critério da autoridade competente, em cada caso, e 
desde que prevista no instrumento convocatório,   
poderá ser exigida prestação de garantia nas  
contratações de obras, serviços e compras. 

§ 1o Caberá ao contratado optar por uma das
seguintes modalidades de garantia: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida   
pública, devendo estes ter sido emitidos sob  
a forma escritural, mediante registro em sistema   
centralizado de liquidação e de custódia autorizado  
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus  
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda; 

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária.

§ 2o A garantia a que se refere o caput deste artigo não
excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá  
seu  valor atualizado nas mesmas condições daquele, 
ressalvado o previsto no parágrafo 3o deste artigo. 

§ 3o Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros  
consideráveis, demonstrados através de parecer   
tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o   
limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser 
elevado para até dez por cento do valor do contrato.
§ 4o A garantia prestada pelo contratado será liberada ou
restituída após a execução do contrato e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente.

§ 5o Nos casos de contratos que importem na entrega
de bens pela Administração, dos quais o contratado  
ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido 
o valor desses bens”.
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3.20 – PREPOSTO:

É a pessoa que representa o contratado perante a Administração 
Pública;

3.21 - PROjETO BÁSICO:

É o conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar 
a obra ou serviço, ou complexo de 
obras ou serviços, 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 possibilitem a 
avaliação do custo da obra e a definição 
dos métodos e do prazo de execução.

O Projeto Básico deve ser elaborado de forma clara e precisa, 
  demonstrando com exatidão o que se pretende com o 

citado documento.

3.22 - PROjETO ExECUTIvO:

É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

3.23 - PRODUTOS MANUFATURADOS NACIONAIS:

São produtos manufaturados, produzidos no território nacional 
de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem 
estabelecidas pelo Poder Executivo Federal.
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3.24 – SERvIÇO:

É toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse 
para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

3.25 - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO ESTRATéGICOS:

São bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação 
cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública 
e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados 
às informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e 
confidencialidade.

3.26 – TAREFA:

Ocorre quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por 
preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

3.27- TERMO ADITIvO:

É o documento que formaliza a prorrogação ou a modificação do 
contrato.

4. ALTERAÇÃO CONTRATUAL

A alteração de um contrato se dá de 2 (duas) formas: unilateral ou 
bilateral. É unilateral quando a administração resolve alterá-lo. É bilateral 
quando as partes do contrato resolvem alterá-lo.

A Lei 8.666/93 em seu art. 65 menciona as circunstâncias em que 
essas alterações podem ser feitas:
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“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de
execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução
da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, 
em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 
termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento,
por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido 
o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, 
sem a correspondente contraprestação de fornecimento de 
bens ou execução de obra ou serviço; 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição 
da administração para a justa remuneração da obra, serviço 
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 
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§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, 
no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, 
até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 
acréscimos.

§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os
limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: 

I – (VETADO).

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 
contratantes. 

§ 3o Se no contrato não houverem sido contemplados
preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados 
mediante acordo entre as partes, respeitados os limites 
estabelecidos no § 1o deste artigo.

§ 4o No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o
contratado já houver adquirido os materiais e posto no local 
dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração 
pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização 
por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente comprovados.

§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados
ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data da apresentação 
da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para 
menos, conforme o caso.
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§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato que
aumente os encargos do contratado, a Administração deverá 
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-
financeiro inicial.

§ 8o A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste
de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, 
compensações ou penalizações financeiras decorrentes 
das condições de pagamento nele previstas, bem como o 
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração 
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento.”

As alterações contratuais sempre devem ser realizadas de 
maneira	justificada.

Portanto, como dito na lei de licitações, a contratada está obrigada 
a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), 
no caso de obras, serviços e compras. É lógico que isso só pode acontecer 
se houver disponibilidade orçamentária. A solicitação justificada deve ser 
enviada à SUAG com antecedência.

Dessa forma, deve-se entender que a contratada está obrigada a 
aceitar essas alterações e manter as mesmas condições do contrato.

OBSERvAÇÃO: 

• O Executor deve ficar atento para que a contratada só inicie os
trabalhos/entrega de materiais, após a assinatura do contrato.

• Observar se os documentos (reforço de empenho, notas
fiscais, despachos e etc.) estão sendo emitidos de acordo com as alterações 
contratuais.  
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4.1.  PRORROGAÇÃO DO PRAzO CONTRATUAL:

Não existe contrato por tempo indeterminado. A regra é a de que a 
duração dos contratos deve ficar adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários. O art. 57 da lei de licitações arrola as exceções, vejamos:

“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão 
ser prorrogados se houver interesse da Administração e 
desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

II - à prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por 
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a administração, 
limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, 
de 1998);

III - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas 
de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo 
de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência 
do contrato;

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII 
e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência 
por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da 
administração. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010).

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão
e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
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equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum 
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela 
Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do 
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato 
de terceiro reconhecido pela Administração em documento 
contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da 
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos 
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis.

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o contrato.

§ 3o É vedado o contrato com prazo de vigência
indeterminado. 

§ 4o Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que 
trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado 
por até doze meses. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)”
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Conforme menciona a lei de licitações, a contratada não está obrigada 
a aceitar a prorrogação de vigência de contrato. Deve ela ser consultada 
durante a vigência do contrato. Dessa forma é o executor o responsável em 
informar à SUAG, em tempo hábil, se é conveniente ou não a prorrogação do 
contrato e assim deve justificar sua decisão por escrito, conforme ensina o § 
2º do art. 57 da citada Lei. 

Na busca da proposta mais vantajosa para a renovação, o executor 
deve justificar por escrito sua posição em relação ao contrato.

 Dessa forma, constatada a necessidade de prorrogação contratual, o 
executor deverá juntar ao processo:

• Provocação por escrito sobre o interesse na prorrogação,
adequação dos serviços prestados pela contratada e a vantagem na prorrogação 
em comparação com a realização de novo procedimento licitatório; 

• No mínimo 3 (três) orçamentos de empresas que atuam no
mesmo ramo da empresa contratada;

• A proposta da empresa contratada, na qual deverá estar incluso
o valor do reajuste, caso seja solicitado e a demonstração de seu interesse em
prorrogar o contrato;

• As certidões que comprovem a manutenção das condições
iniciais de habilitação da contratada;

O pedido de prorrogação deverá ser apresentado à SUAG 
com a ntecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias antes do 

  término do contrato, para viabilizar todo o trâmite de 
análise e formalização do termo aditivo, conforme art. 3º da 
Portaria nº 05, de 27 de janeiro de 2012 da Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.
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IMPORTANTE: 

• O executor deve sempre observar que, quando da prorrogação,
não pode haver interstício entre o término do contrato e o início do novo termo 
aditivo. Ou seja, não pode haver interrupção do prazo de vigência contratual.

• Se o contrato é oriundo de uma inexigibilidade de licitação,
deve o executor observar se as condições de inexigibilidade continuam, ou 
seja, se permanece a impossibilidade de competição.

• Quando da prorrogação deve o executor verificar se há
penalidades ocasionadas por descumprimento contratual, as quais deverão 
ser aplicadas.

• O executor, quando da prorrogação, deve proceder ampla
pesquisa de preço, verificando se a renovação é vantajosa para a Administração 
Pública.

• Quando da prorrogação, desde que previsto no edital e no
contrato, pode haver reajuste (indexar ao valor devido os índices pactuados) 
ou repactuação (reavaliação dos custos necessários à execução dos serviços). 
Nunca os dois ao mesmo tempo.

5. DESIGNAÇÃO E PERFIL DO
ExECUTOR:

Conforme orientação da 
Portaria nº 29, de 25 de fevereiro de 
2004, emitida pela antiga Secretaria 
de Estado de Gestão Administrativa 
do Distrito Federal – SGA, a 
execução do contrato deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por 
servidor previamente designado, 
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através de ato administrativo publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 
Dessa forma, o executor do contrato e o executor substituto são designados 
através de Ordem de Serviço publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

A Portaria nº 29, de 25 de fevereiro de 2004 informa que:

“Art. 3° Fica proibida a designação de um mesmo servidor 
para atuar como executor em mais de 03 (três) contratos de 
caráter continuado, tais como: limpeza, vigilância, locação 
de imóveis, locação de equipamentos, locação de veículos, 
telefonia, energia elétrica, água e esgoto, fornecimento de 
material, e outros similares.” (alterado pela Portaria nº 125 
de 30 de abril de 2004. DODF de 04 de maio de 2004).

Art. 4° O executor do contrato deverá estar lotado na 
unidade orgânica diretamente responsável pela supervisão 
das atividades a que o contrato esteja relacionado.” 
O art. 2º do Decreto nº 32.753, de 04 de fevereiro de 2011, 
determina ainda que:

“Art. 2º O art. 41 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro 
de 2010, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

Art. 41.
(...)

§10 Os contratos cujo valor global exceda R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) terão como executor, 
obrigatoriamente, servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo ou empregado permanente, ou comissão por estes 
composta”.

Sobre o executor de contrato recomenda-se, ainda, que:

• A designação recaia sobre o servidor que seja conhecedor do
objeto a ser fiscalizado;
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• Sempre que possível, a designação recaia sobre o servidor
que elaborou o Projeto Básico, uma vez que é o servidor que detém o maior 
conhecimento sobre o objeto do contrato;

• Que o servidor a ser designado não esteja, preferencialmente,
em estágio probatório.

6. DOCUMENTOS QUE DEvEM ACOMPANHAR
O ExECUTOR DE CONTRATO

Para que o executor possa 
realizar seu trabalho de fiscalização 
do contrato, entre outros documentos, 
deve sempre ter às mãos uma pasta 
com:

• Ordem de Serviço
que o nomeou;

• Edital;
• Contrato;
• Projeto Básico;
• Termo Aditivo;
• Extrato da Publicação

do Contrato no DODF;
• Autorização de reajuste;
• Apostilamentos.

7. ATRIBUIÇÕES DO ExECUTOR

As atribuições do executor de contratos estão estipuladas, 
especialmente, nas seguintes legislações:

• Art. 67 da Lei 8.666/93;
• Parágrafo 5º, do art. 41 do Decreto nº 32.598/2010, de 15 de

dezembro de 2010;
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• Portaria da SGA nº 29, de 25 de fevereiro de 2004;
• Portaria da SGA nº 125 de 30 de abril de 2004;
• Portaria da SEJUS nº 05, de 27 de janeiro de 2012;

A Portaria da SGA nº 29, de 25 de fevereiro de 2004, informa que:

“Art. 5° Caberá diretamente ao executor do contrato:
I - supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato, apresentando relatórios circunstanciados ao 
término de cada etapa ou quando solicitado pelo contratante;

II - solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da 
Administração, tempestivamente, todas as providências 
necessárias ao bom andamento dos serviços;

III - verificar se o custo e o andamento das obras, serviços ou 
aquisições de materiais estão obedecendo às especificações 
do Edital de Licitação, e se estão se desenvolvendo de 
acordo com o cronograma fisico-financeiro;

IV - atestar os valores e a conclusão de cada etapa do ajuste 
contratual, nos documentos de cobrança habilitados pela 
legislação pertinente, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis contados de seu recebimento;

V - remeter, até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente 
ao da efetiva prestação do objeto contratual, o relatório 
de acompanhamento da execução do contrato à chefia 
imediata, que adotará as medidas cabíveis;

VI - documentar as ocorrências havidas e a frequência dos 
empregados, em registro próprio, firmado juntamente com 
o preposto da contratada;

VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações, encargos 
sociais e trabalhistas pela contratada, compatível com os 
registros previstos no inciso anterior, no que se refere à 
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execução do contrato;

VIII - emitir parecer em todos os atos da Administração 
relativo à execução do contrato, em especial, no que tange à 
aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;
IX - é vedado à Administração e seu representante, exercer 
poder de mando sobre os empregados da contratada, 
reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por 
ela indicados;”

Dessa forma, diante da legislação mencionada entende-se que, ao 
executor de contratos, entre outras coisas, cabe:

a) Abrir pasta para cada contrato;

b) Observar se o prazo de entrega, as especificações e as quantidades
encontram-se em conformidade com o que foi pactuado;

c) Verificar a data de vigência do contrato;

d) Receber o material
licitado somente após a assinatura 
do contrato;

e) Recusar o recebimento
de equipamentos que apresentar 
defeito, bem como aqueles que 
estiverem em desacordo com o 
que foi licitado, informando tais 
ocorrências por escrito;

f) Fazer o recebimento
provisório e definitivo, conforme 
previsto no contrato;
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g) Controlar os pagamentos efetuados;

h) Solicitar o reforço do empenho, quando necessário;

i) Verificar no mercado as oscilações dos preços do objeto contratado
informando à autoridade superior quando essas oscilações forem relevantes;

j) Encaminhar à Subsecretaria de Administração Geral a solicitação
de renovação de contrato, devidamente justificada, acompanhada de pesquisa 
de preço que comprove a vantagem 
da continuidade; 

l) Na hipótese de
necessidade de alteração do projeto 
básico ou quando da renovação 
do contrato, o executor deverá 
apresentar o processo concluso à 
SUAG, com antecedência mínima de 
120 (cento e vinte) dias do término 
do contrato;

m) Encaminhar pedido
para contratação de empresa para 
manutenção dos equipamentos, com antecedência mínima de 90 (noventa) 
dias, no caso de término da garantia do fabricante;

n) Comunicar à Subsecretaria de Administração Geral a necessidade
de realização de nova licitação, com antecedência mínima de 120 (cento e 
vinte) dias, do término do contrato;

o) Informar à Subsecretaria de Administração Geral as irregularidades
cometidas pela contratada;

p) Observar se os valores apontados na nota fiscal estão de acordo
com os da nota de empenho/contrato;
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q) Não aceitar notas fiscais com rasuras ou emendas;

r) Atestar as notas fiscais e encaminhá-las imediatamente à SUAG;

s) O executor do contrato não deve interferir na mão-de-obra da
empresa contratada. No entanto, deve interagir com o seu preposto, que deve 
tomar as medidas pertinentes para sanar as questões levantadas;

t) Observar se a contratada está cumprindo com as obrigações
trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados;

u) Informar à SUAG todas as ocorrências observadas durante o
período analisado;

v) Determinar à empresa contratada a imediata regularização de
qualquer irregularidade apontada;

w) Propor medidas saneadoras para regularizar os problemas
surgidos durante a execução do contrato;

x) Caso as irregularidades observadas não sejam passíveis de
saneamento, essas devem ser levadas à SUAG para adoção das medidas 
pertinentes;

y) Zelar para que a garantia contratual esteja sempre em vigência.
Caso a garantia não seja prestada no prazo estipulado, deve-se exigir a sua 
prestação. 

8. RECEBIMENTO PROvISÓRIO E DEFINITIvO
DE BENS E SERvIÇOS

Após a execução do contrato, tendo sido entregue o bem ou 
finalizado o serviço ou obra, deverá o executor analisar de forma quantitativa 
e qualitativa o objeto, verificando se o mesmo está em conformidade com os 
termos do contrato.
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A Lei de Licitações, em seu art. 73 informa, in verbis:

“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) 
dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

II - em se tratando de compras ou de locação de 
equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação.

§ 1o Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto,
o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e,
nos demais, mediante recibo.

§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou 
do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução 
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou 
pelo contrato.

§ 3o O prazo a que se refere a alínea “b” do inciso I deste
artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em 
casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no 
edital. 
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§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a
que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado 
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como 
realizados, desde que comunicados à Administração, nos 
15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.”

Ainda sobre o tema o art. 74 informa:

“Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório 
nos seguintes casos:

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;

II - serviços profissionais;

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso 
II, alínea “a”, desta Lei, desde que não se componham de 
aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação 
de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito 
mediante recibo.”

Conforme preceitua o art. 
76 da Lei de Licitações, o executor 
deverá rejeitar, no todo ou em parte, 
obra, serviço ou fornecimento 
executado em desacordo com o 
contrato.

O executor deve ficar atento 
e observar se o contrato foi cumprido 
em sua íntegra. Entre outras coisas, 
analisar se houve atraso na entrega, 
se a documentação está regular e 
dentro da validade.
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9. ATRASO NA ENTREGA DO OBjETO
CONTRATADO

Antes do vencimento 
para entrega do objeto contratado, 
deve o executor encaminhar 
correspondência ao contratado 
informando sobre a data limite para 
entrega. Dessa forma, evitam-se as 
sanções administrativas.

Caso esteja em atraso 
a entrega do objeto contratado, 
o executor deve recebê-lo assim
mesmo. Após o recebimento, deve 
o executor comunicar por escrito à
SUAG/SEJUS, para que adote as 
medidas cabíveis.

10. RECEBIMENTO DE MATERIAL DE
CONSUMO E PERMANENTE

Ao receber o material deve o executor, dentre outras coisas, verificar:

• Seu correto funcionamento;
• Se o material corresponde ao que foi empenhado;
• Se está dentro do prazo de validade.
A nota fiscal atestada deve ser encaminhada à Gerência de 

Almoxarifado.
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11. PROCEDIMENTOS PARA ATESTAR NOTAS FISCAIS

O executor é o servidor responsável por atestar as notas fiscais. Ao 
atestar, ele declara que os serviços ou materiais foram prestados ou entregues 
de acordo com o exigido pela Administração Pública. Dessa forma, tal nota, 
depois dos demais procedimentos, estará pronta para ser liquidada. 

O atesto se dá quando o executor apõe na primeira via da nota fiscal 
original, a declaração da regular execução dos serviços/recebimento dos 
materiais, sendo vedadas quaisquer rasuras.

Ao atestar a nota fiscal o executor deve informar:

• Período em que se deu
a execução do objeto contratado;

• Seu nome legível;
• Sua assinatura;
• Sua matrícula e
• Sua função.

Assim, deve, ainda, o 
executor observar o seguinte:

• Observar se os 
documentos apresentados estão com 
autenticação de cartório. Caso não 
estejam, solicitar o original para conferência e aposição do carimbo de 
confere com o original, datando e assinando;

• Juntar ao processo todos os documentos recebidos referentes
ao contrato;

• Observar o saldo contratual e solicitar o reforço quando
necessário;
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• Observar se os documentos (certidões) estão com datas
vencidas.

• No momento do atesto é possível expor ressalvas, bem como,
a realização de glosas devido à irregularidade na execução;

• Havendo incorreções na nota fiscal, deve o executor devolvê-
la ao contratado;

12. DOCUMENTOS SOLICITADOS NO MOMENTO
 DO ATESTO DA NOTA FISCAL

Para contratação de empresas para aquisição de bens ou prestação de 
serviços que NÃO envolvam mão-de-obra, solicita-se:

• Certidão do INSS;
• Certidão do FGTS;
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
• Certidão de Regularidade junto à Secretaria de Estado de

Fazenda do Governo do Distrito Federal e

• Certidão Negativa relativa a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União.

Para contratação de empresas para prestação de serviços que 
ENVOLVAM mão-de-obra, solicita-se:

• Certidão do INSS;
• Certidão do FGTS;
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
• Certidão de Regularidade junto à Secretaria de Estado de

Fazenda do Governo do Distrito Federal;

• Folha de pagamento contendo nome do empregado, nº CPF,
Conta Bancária, Data de Admissão e Valor Bruto e Líquido do salário;
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• Relatório SEFIP – Relação dos Trabalhadores constantes no
arquivo SEFIP;

• GRF – Guia de Recolhimento do FGTS, comprovando o
pagamento;

• Protocolo de envio de arquivo de conectividade social e

• GPS – Guia de Previdência Social – com comprovação de
pagamento.

Na falta de qualquer um dos documentos citados, deve o 
executor, por escrito, informar ao contratado para que os 

  providencie. 

A	nota	fiscal	deve	ser	emitida	sem	rasuras,	dentro	da	data	
de validade e em 2 (duas) vias.

Deve constar ainda da nota fiscal:

a) O objeto licitado, serviço ou material;

b) Os dados da empresa: Razão social, CNPJ e outros;

c) O período em que os serviços foram prestados;
d) Dados bancários;

e) Número da nota de empenho;

f) A descrição do valor cobrado;

g) A descrição do objeto contratado.
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h) A data da sua emissão;
i) O valor unitário e total;

j) Observar se na nota fiscal/fatura consta a anotação dos impostos
referentes ao INSS, ISS, quando o objeto for de prestação de serviços de 
mão-de-obra;

13. PRAzO PARA PAGAMENTO E ATESTO
DAS NOTAS FISCAIS

No caso da dispensa de licitação prevista no art. 24, inciso II da Lei 
de Licitações, as notas fiscais devem ser atestadas em 24 (vinte e quatro) 
horas. Isso devido o fato de que, de acordo com o parágrafo 3º do art. 5º da Lei 
8.666/93, o prazo para pagamento é 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
apresentação da fatura.

Nos demais casos:

As notas fiscais devem 
ser atestadas dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis. Isso devido o fato 
de que a Administração Pública tem 
o prazo de 30 (trinta) dias para o
pagamento, conforme estatui o art. 
40, inc. XIV da Lei de Licitações.
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13.1. PRAzO PARA PAGAMENTO E ATESTO DAS NOTAS 
FISCAIS DE ÁGUA, LUz, TELEFONE, SERvIÇOS DE CORREIOS, 
CONDOMÍNIO, TAxAS E OUTROS:

Devem ser atestas e encaminhadas à DIGOF/SEJUS, até o 5º 
(quinto) dia útil do mês, conforme disposto no art. 2º da Portaria nº 05, de 27 
de janeiro de 2012, da SEJUS.

O art. 60 do Decreto nº 32.598/2010, informa:
“Art. 60. As contas de água, esgoto, energia elétrica, 
iluminação pública e telefone serão apresentadas pelos 
concessionários, diretamente ao protocolo da unidade 
cuja estrutura pertencer o órgão encarregado de instruir o 
processo administrativo de pagamento.

§1º No caso de ligações interurbanas e para telefone
móvel de caráter particular, o responsável pelas ligações 
providenciará, mediante cálculo do executor do contrato, o 
recolhimento aos cofres do Distrito Federal da importância 
correspondente, antes da remessa do processo ao setor 
incumbido da liquidação da despesa.

§2º O órgão encarregado de liquidar a despesa fará a
inscrição do responsável pelo débito e, em seguida, a 
unidade gestora efetuará o recolhimento junto ao órgão 
central de administração financeira, procedendo-se, em 
seguida, à sua reversão na dotação própria e respectiva 
baixa na responsabilidade.

§3º O servidor que der causa a atraso no pagamento das
contas de que trata o presente artigo responderá pelo 
pagamento dos encargos dele decorrentes.(grifo nosso).”
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14. CONTRATO DE PASSAGENS AéREAS

Deve o executor observar todas as recomendações já elencadas, 
devendo ainda:

• Estar sempre atento para os preços praticados no mercado.
Deve sempre reavaliar o contrato, devido o fato de que as diversas companhias 
aéreas sempre oferecem passagens aéreas a preços promocionais;

• Observar se as autorizações para afastamento e deslocamento
encontram-se amparadas pela legislação pertinente: Decreto nº 29.290 de 
22/07/2008, Decreto nº 21.564 de 26/09/2000 e Lei Complementar nº 840, de 
23/12/2011 (Regime Jurídico Único).

15. SERvIÇOS DE ENGENHARIA

Além das observações anteriores, deve o executor observar que todo 
serviço de engenharia fica sujeito à ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica, junto ao Conselho Regional de Engenharia. Deve observar também 
que qualquer alteração no contrato gera igualmente a obrigatoriedade de nova 
ART complementar.

16. TERMO CIRCUNSTANCIADO

Conforme Ordem de Serviço nº 05, de 27 de janeiro de 2012, da 
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, 
cabem aos executores de contratos a elaboração do Relatório Circunstanciado.

Para facilitar foi anexado, ao presente Manual, modelo de Quadro 
a ser preenchido pelo Executor durante cada etapa do contrato. O seu 
preenchimento, conforme instrução da referida Portaria, é obrigatória, devendo 
ser entregue dentro dos prazos estipulados, sob pena de descumprimento.
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17. DIREITOS DO ExECUTOR

O executor do contrato é a pessoa de confiança da Administração 
Pública. Sem ele a fiscalização fica comprometida. É ele o responsável pelo 
sucesso do contrato, devendo ter em mente que, respeitado os direitos do 
contratado, o interesse público deve sempre prevalecer sobre o interesse 
particular.

Para a boa execução do contrato, necessário frisar alguns direitos 
inerentes ao executor, vejamos: 

■ Contratação de terceiros para assistir e subsidiar o executor de
informações;

■ Recebimento de documentos fundamentais ao
acompanhamento e fiscalização do contrato, conforme acima especificado.

■ Apoio da Gerência de Contratos e Gerência de Convênios/
DIGOF/UAG;

■ Em regra, o servidor
não pode recusar-se a ser executor 
de contratos, cumprindo tarefas que 
sejam compatíveis com o nível de 
complexidade das atribuições do 
seu cargo, porém há casos em que é 
lícita a recusa, vejamos alguns destes 
casos:

♦ quando a 
complexidade da tarefa não for 
compatível com as atribuições do 
cargo e existirem outros servidores em condições de exercer a atribuição;
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♦ se possuir, com o contratado, relação comercial, econômica,
financeira, civil ou trabalhista;

♦ se amigo íntimo ou inimigo capital do contratado ou dos
dirigentes do contratado;

♦ tenha parentesco com membro da família do contratado;

♦ se participou da licitação, da elaboração do edital ou do
contrato;

♦ se responsável pela liquidação da despesa;

♦ se indiciado ou responsável em sindicância ou processo
administrativo disciplinar;

♦ se, cumulando várias gestões de contratos com outras funções,
verificar-se a inviabilidade do desempenho da atividade, com eficiência.

18. PENALIDADES APLICADAS
AO ExECUTOR

A função de um executor de contrato é de extrema relevância e 
responsabilidade, já que suas ações são passíveis de punição. O executor do 
contrato assume, perante terceiros, compromissos pelos quais a contratante 
deve responder já que, pela legislação brasileira, é atribuída ao Estado a 
responsabilidade objetiva.

Logo, é dever do poder público indenizar os danos causados por seus 
agentes. Todavia, pode haver ação regressiva contra o executor do contrato, 
ou seja, este é demandado a responder pelos prejuízos causados ao Erário;

A não observância de suas atribuições, a negligência, a desídia 
(relaxamento), conforme o disposto na Lei 8.666/93 e demais legislações 
aplicáveis, ou o seu exercício em desacordo com as normas, implica ao 
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executor as penalidades previstas na mesma Lei de Licitações e na Lei 
Complementar nº 840/ 2011, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis do Distrito Federal.

Ressalta-se que o Regime Jurídico dos Servidores prevê os deveres 
dos servidores no art. 180 e as responsabilidades penal, civil e administrativa 
nos arts. 181 a 186.

Observa-se ainda que o executor de contratos está sujeito ainda às 
infrações disciplinares dispostas nos arts. 187 a 194 e passíveis das sanções 
disciplinares previstas nos arts. 195 e seguintes. Vejamos o art. 195 da Lei 
Complementar nº 840/2011:

“Art. 195. São sanções disciplinares: 
I – advertência; 
II – suspensão; 
III – demissão; 
IV – cassação de aposentadoria ou de disponibilidade; 
V – destituição do cargo em comissão.” 

Desta maneira, o executor responde administrativamente pelos 
prejuízos que a contratada causar à Administração, se provada a sua culpa 
ou dolo, em sindicância ou processo administrativo disciplinar, garantida a 
ampla defesa e o contraditório.

Portanto, cabe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público, a obrigação de promover a apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar.

Por meio do processo administrativo disciplinar apurar-se-á 
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas 
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo;

A Lei 8.429/92 disciplina as sanções decorrentes de atos de 
improbidade administrativa praticados por agentes públicos no exercício de 
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mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional, abrangendo, portanto, a atuação dos executores de contratos 
enquanto servidores públicos, independentemente das sanções penais, civis 
e administrativas;

Além da legislação mencionada, o executor também responde 
penalmente por seus atos, no caso de incorrer nas condutas tipificadas no 
Capítulo I – Título XI do Código Penal Brasileiro, (Dos crimes praticados por 
funcionário público contra a Administração em Geral), incorrendo nas penas 
previstas no referido diploma legal.

19. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

A pessoa física ou jurídica contratada pela Administração Pública 
possui responsabilidades que vão além das exigências contidas no edital e 
no contrato, ou seja, mesmo que algumas disposições não estejam expressas 
em tais instrumentos, o contratado deve assegurar a fiel execução contratual, 
cumprindo a legislação vigente, sob pena de rescisão e outras sanções 
contratuais e legais. 

Vejamos algumas das responsabilidades do contratado previstas na 
Lei 8.666//1993, bem como, na Lei Distrital nº 4.799/2012:

■ fornecimento, pelas empresas prestadoras de serviço
contratadas pela Administração Pública, de plano de saúde aos seus 
funcionários.

■ cumprimento das cláusulas contratuais, com observância no
que diz respeito às responsabilidades do contratado.

■ manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra
ou serviço.

■ reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
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incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados.

■ responsabilidade
pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução 
do contrato. A inadimplência 
quanto aos encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais não transfere à 
Administração a responsabilidade 
por esses pagamentos, nem onera 
o objeto do contrato ou restringe
a regularização e o uso das obras 
e edificações, inclusive perante 
o Registro de Imóveis. Quanto
aos encargos previdenciários 
resultantes da execução do contrato, a Administração responde solidariamente 
com o contratado.

■ responsabilidade pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

■ a contratada deve fornecer relação dos empregados vinculados
diretamente ao contrato, com os comprovantes/recolhimentos dos respectivos 
encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais.

20. PENALIDADES APLICADAS AO
CONTRATADO

O inciso IV do art. 58 da Lei 8.666/93 dispõe que o regime jurídico 
dos contratos administrativos conferirá à Administração a prerrogativa de 
“aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste”.

A supremacia da Administração na aplicação de sanções consiste 
no fato de que a própria Administração que aplica a sanção tem o poder de 
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executá-la diretamente, sem a necessidade de intervenção judicial, garantida 
a prévia defesa.

A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de 
direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e contratos obedece, 
no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas 
Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no Decreto nº 26.851, 
de 30 de maio de 2006 e suas alterações posteriores.

A Lei nº 8.666/93 em seu art. 87 estabelece quais são as penalidades 
a que estão sujeitas as empresas que contratam com a Administração Pública, 
vejamos:

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório 
ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e, 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior.”

Ressalta-se que, as sanções previstas nos incisos I, III e IV do 
referido artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada 
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis.
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O processo para penalização da empresa contratada por infração 
contratual é inicialmente motivado pelo executor, o qual deverá cientificar o 
ordenador de despesas para a aplicação das penalidades previstas.

Os casos mais comuns que resultam a aplicação são o descumprimento 
do prazo de entrega, desrespeito às especificações e recusa na entrega do 
material.

LEMBRETE: O executor deve comunicar à contratada as  
  irregularidades cometidas por seu preposto. Todavia, não  
  poderá aplicar diretamente as penalidades e sim informar 
  ao ordenador de despesas sobre as irregularidades na   
  execução contratual, apenas sugerindo eventual sanção, a qual 

deverá ser razoável e proporcional à gravidade da falta cometida.

Vejamos cada uma das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e no 
Decreto nº 26.851, de 30/05/2006:

20.1.  ADvERTÊNCIA:

Conforme art. 3º do Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, a advertência 
é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratado descumprir 
qualquer obrigação e será expedido pela Subsecretaria de Compras e Licitações 
quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento 
licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até o momento 
da emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de 
Registro de Preços.

Todavia, se a irregularidade for praticada na fase de execução 
contratual, será aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/
ou participante do Sistema de Registro de Preços.
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O	executor	deve	cientificar	o	ordenador	de	despesas	
das	irregularidades	ocorridas,	para	que	o	mesmo	possa	notificar	
o contratado para manifestação no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.

A advertência deve ser formalizada preferencialmente por meio de 
Notificação, podendo ser colhido o ciente do preposto.

No caso de recusa, esta deve ser formalizada na presença de duas 
testemunhas, remetendo-se cópia para o contratado, com aviso de recebimento.

O preposto pode, ao assinar a ciência, anotar a sua discordância 
da penalidade aplicada, mas os efeitos jurídicos só são alcançados com o 
ingresso de recurso.

20.2. MULTA:

Conforme art. 4º do Decreto nº 26.851/2006 a multa é a sanção 
pecuniária que será imposta ao contratado pelo atraso injustificado na entrega 
ou execução do contrato e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 
na entrega de material ou execução de serviços, calculado 
sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o 
limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de 
atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por 
dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre 
o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter
excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o 
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
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III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/
nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, 
sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II 
deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada 
do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 
pela Administração, recusa parcial ou total na entrega 
do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão 
do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, 
pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, 
exceto prazo de entrega.

A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas e deve ser 
formalizada por simples apostilamento contratual, conforme § 8º do art. 65 
da Lei 8.666/93. Sua execução se dará após regular processo administrativo, 
oferecendo a oportunidade de defesa ao contratado no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação.

O valor da multa deverá ser descontado no valor da garantia oferecida 
no contrato; no valor das parcelas devidas ao contratado e/ou mediante 
procedimento administrativo ou judicial de execução.

No caso do valor da multa ser superior à garantia, o restante será 
descontado dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados 
judicialmente, com atualização pelo Índice Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M) ou equivalente.

A aplicação da multa pode ser relevada no caso de atraso não 
superior a 5 (cinco) dias, bem como se o valor da multa for inferior aos custos 
de cobrança.
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Após 30 (trinta) dias de 
atraso, a nota de empenho deverá 
ser cancelada e/ou contrato deverá 
ser rescindido. Se houver interesse 
da Administração em admitir atraso 
superior a 30 (trinta) dias, deverá ser 
devidamente justificado, devendo a 
multa ser aplicada no percentual de 
0,66%, na forma prevista no inciso II 
do art. 4º do Decreto nº 26.851/2006.

Deve-se publicar o extrato 
do despacho justificador da multa, 
após decorrido o prazo de defesa da contratada.

20.3. SUSPENSÃO

Aduz o art. 5º do mencionado Decreto que a suspensão é a sanção 
que suspende temporariamente a participação do contratado em licitações e 
o impede de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência
de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral 
do adjudicado e/ou contratado no Cadastro de Fornecedores do Distrito 
Federal, com a suspensão inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de 
advertência, emitida pela Subsecretaria de Compras e 
Licitações, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro 
de Preços, a empresa permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na 
modalidade pregão presencial ou eletrônico, ou pregão 
para inclusão no Sistema de Registro de Preços, quando 
a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no 
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edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax 
ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia 
autenticada, de forma definitiva;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na 
modalidade pregão, convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o 
retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar 
na execução do contrato;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação;

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos
da licitação;

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior
e não efetuar o pagamento; a reabilitação se dará com o 
pagamento.

Ressalta-se que, a aplicação desta penalidade, quando a irregularidade 
ocorre na fase de execução contratual é competência do Ordenador de 
Despesas. Ademais, a referida penalidade deverá ser publicada no Diário 
Oficial do Distrito Federal.

20.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Conforme art. 6º do Decreto nº 26.851/2006, tal penalidade deve ser 
aplicada pelo Secretário de Estado de Fazenda, pelos motivos aduzidos pela 
Subsecretaria de Compras e Licitações. A referida penalidade e sua extinção 
deverão ser publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal e seus efeitos 
serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao 
Poder Executivo do Distrito Federal e à Administração Pública, consoante o 
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art. 87, IV, da Lei nº. 8.666/93.

20.5. ExCLUSÃO DO CADASTRO SICAF

Quando a suspensão for aplicada por irregularidades ocorridas na 
licitação modalidade pregão, o registro cadastral também será suspenso no 
SICAF e no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal.

Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas 
		por	este	Decreto,	a	licitante	e/ou	contratada	ficará	sujeita,		
 ainda, à composição das perdas e danos causados à  
 Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias 

e/ou contratuais.

21. úLTIMAS RECOMENDAÇÕES

• O Inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 informa que os contratos
relativos a serviços contínuos poderão ter a sua duração prorrogada por iguais 
e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.

• A prorrogação de contrato só será possível se prevista no ato
convocatório, conforme preceitua o inciso I do Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

• O contato do executor com a empresa contratada deve
acontecer exclusivamente através do preposto. Isso para que não se estabeleça 
vínculo de subordinação e/ ou desvio de função.

• A Administração Pública responde solidariamente com
o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do
contrato, conforme § 2º do art. 71 da Lei 8.666/93. Dessa forma, o executor 
deve verificar se a empresa está procedendo o recolhimento dos encargos 
sociais e trabalhistas.
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• Deve avaliar as condições de segurança durante a execução do
objeto contratado, com o objetivo de evitar acidentes e danos.

• Deve comunicar à SUAG/SEJUS as irregularidades ocorridas
durante a execução contratual.

• Quando da aproximação do tempo para a possível renovação
do contrato, deve tomar as providências antecipadas e dessa forma informar:

1. se é necessário e conveniente a continuidade
dos serviços;
2. realizar pesquisas de preços;
3. verificar o interesse da empresa quanto à prorrogação
do contrato.

• Quando obtiver a informação de que o contrato não será
renovado, deve antecipar e informar as melhorias e adaptações que devem 
ser incluídas ao novo Projeto Básico, visando assim, a melhoria dos serviços, 
bem como, a sua ininterrupção.

• Ao final da execução contratual deve o executor apresentar
Relatório Conclusivo, para prestação de contas final, viabilizando, em 
seguida, o arquivamento do processo. 

É dever do executor:

• Ser criterioso e atento
durante toda fase do contrato;

• Nunca receber 
qualquer tipo de vantagem oferecida 
pela contratada;

• Analisar junto a outros
órgãos públicos se a contratada 
ofereceu a eles alguma vantagem. 
Caso isso tenha ocorrido, tal vantagem 
deve servir de base para ajustar o valor 
do contrato.
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22. ANExOS

BRASÍLIA – DF TERÇA-FEIRA 31 DE JANEIRO DE 2012
DODF – 023

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS 
E CIDADANIA

Página: 15 - Seção I

PORTARIA Nº 05, DE 27 DE JANEIRO DE 2012. 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO 
DISTRITO FEDERAL, respondendo, no uso das atribuições legais, nos termos do disposto no artigo 
190 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania aprovado 
pelo Decreto nº 28.212, de 16 de agosto de 2007, conforme o disposto no artigo 10, do Decreto nº 
14.647, de 25 de março de 1993 e Considerando a legalidade, a moralidade, a probidade e a eficiência 
dos atos e fatos administrativos, a ideal dinâmica de acompanhamento e fiscalização dos contratos 
administrativos de serviços de caráter continuado e outros firmados pela Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, bem como em atenção aos aspectos de eficácia dos objetos ora 
contratados, RESOLVE: 
Art. 1º Determinar a todos os Executores dos contratos e convênios firmados pela Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal que elaborem RELATÓRIO 
CIRCUNSTANCIADO sobre o acompanhamento, a fiscalização e o andamento dos respectivos 
contratos de sua(s) competência(s), devendo conter, impreterivelmente, as seguintes informações: 
a) o Objeto Contratado; 
b) o Nome da Empresa Contratada, Razão Social e CNPJ; 
c) a Data da Contratação;
d) a Fundamentação Legal da Contratação – Modalidade de Licitação;
e) a Necessidade e Justificativa da Contratação;
f) a Área de Abrangência do Contrato, com planilha resumo de terceirizados, no caso de contratação
de mão-de-obra; 
g) o Valor Contratado e Valor Gasto Mensalmente; 
h) as Eventuais Ocorrências relacionadas à apresentação de documentos e/ou certidões para pa-
gamento das faturas; 
i) as Possíveis falhas a serem apontadas na contratação e que foram detectadas ao longo da exe¬cução do
contrato, para melhor ajustamento do mesmo e atendimento ao fim que foi contratado, em observância 
aos princípios da eficiência e do interesse público, com a apresentação de novo Projeto Básico para 
nova licitação, caso necessário; 
j) as Eventuais Ocorrências relacionadas com a execução do contrato e solicitações e/ou determinações
apresentadas à empresa a fim de regularizar as faltas e defeitos observados, constantes do Livro de 
Ocorrências; 
k) as Sugestões de medidas a serem adotadas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cida-dania
para melhor acompanhamento e fiscalização dos contratos pelo Executor. 
Art. 2º O Relatório Circunstanciado de que trata o artigo 1º deverá ser encaminhado pelos Executores 
e entregue ao Gabinete do Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito 
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Federal, juntamente com as notas fiscais mensais relativas à execução contratual, até o 5º dia útil de cada 
mês a contar da data da publicação da presente Ordem de Serviço, exceto os contratos de fornecimento 
de energia, água, telefonia e correios, que deverão ser apresentados diretamente à Diretoria de Gestão 
Orçamentária e Financeira.
Art. 3º Na hipótese de necessidade de alteração do Projeto Básico ou quando da renovação do contrato, 
o Executor deverá apresentar o processo concluso à UAG/SEJUS, com antecedência mínima de 120
(cento e vinte) dias do término do contrato, para as medidas pertinentes. 
Art. 4º Quando da Prorrogação contratual o Executor de Contrato deverá solicitar, à empresa contratada, 
que faça a redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis, que já tenham sidos 
amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação, sob pena de não renovação do contrato. 
Art. 5º A presente Ordem de Serviço encontra-se em consonância com os princípios legais que regem 
a Administração Pública e com as atribuições do executor de contrato, previstas na legislação vigente, 
principalmente, àquelas previstas no artigo 5º da Portaria SGA nº 29, de 25 de fevereiro de 2004, 
publicada no DODF de 26 de fevereiro de 2004, no artigo 41 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro 
de 2010 e demais disposições legais que regem a matéria.
Art. 6º O descumprimento da presente Ordem de Serviço por parte dos executores dos contratos 
firmados pela Secretaria de Estado de Justiça e que se encontram em plena vigência, estará sujeito às 
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, recepcionada pela Lei nº 
197/1991 e na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
Art. 7º O Relatório Circunstanciado elaborado pelo respectivo executor do contrato, servirá ao bali-
zamento de informações junto ao Ordenador de Despesas da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania do Distrito Federal, particularmente, quanto aos procedimentos administrativos 
que nortearão a efetiva liquidação e pagamento das faturas/notas ficais objeto dos contratos. 
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 9º Revoga-se a Ordem de Serviço n.º 51, de 24 de outubro de 2011, publicada no DODF nº 207, de 
25 de outubro de 2011, página nº 68.

JEFFERSON RIBEIRO

BRASÍLIA – DF SEXTA-FEIRA 13 DE ABRIL DE 2012

DODF – 073

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS 
E CIDADANIA

Página: 17 - Seção I

RETIFICAÇÃO 
Na Portaria nº 5, de 27 de janeiro de 2012, publicada no DODF nº 23, de 31 de janeiro de 2012, 
página 15, ONDE SE LÊ: “... Art. 2º O Relatório Circunstanciado de que trata o artigo 1º deverá ser 
encaminhado pelos Executores e entregue ao Gabinete do Secretário de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania do Distrito Federal...”, LEIA-SE: “... Art. 2º O Relatório Circunstanciado 
de que trata o artigo 1º deverá ser encaminhado pelos Executores e entregue à Diretoria de Gestão 
Orçamentária e Financeira-DIGOF/UAG...”.
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