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Prefeitura inaugura
obras de pavimentação

Esperada há anos pelos moradores, as regiões de Águas Claras, Eixo 
Quebrado, Soares e Conquistinha foram contempladas com o asfalto

A Prefeitura de Brumadi-
nho inaugurou no último sá-
bado, dia 4, duas importan-
tes obras no município. A 
primeira delas foi realizada, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços 
Públicos, ligando as comu-
nidades de Águas Claras, Ei-
xo Quebrado e Soares até a 
Sede. Ao todo, mais de 8 qui-
lômetros da via foi asfaltada. 

Durante a cerimônia, o 
Prefeito Brandão ressaltou a 
importância da obra para as 

João Pedro Fernandes

Pico dos Três Irmãos
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regiões, destacando a faci-
lidade de acesso dos mora-
dores ao centro da cidade. O 
Professor Vaudemiro Roves-
se, representante da comu-
nidade destacou as melho-
rias para as localidades com 
a finalização da obra e entre-
gou uma placa de agradeci-
mento ao Prefeito. “Nossa re-
gião sempre foi esquecida. 
Hoje gastamos pouco mais 
de 10 minutos para chegar 
ao centro de Brumadinho, 
ressaltou Rovesse”.

Já para a estrada da Con-
quistinha, a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sus-
tentável firmou uma par-
ceria com a empresa MMX 
para pavimentar parte do 
trecho da via. A obra faz 
parte de uma contraparti-
da socioambiental, como 
forma de diminuir os im-
pactos causados pelas em-
presas em cada região. O 
que antes era só explora-
ção, agora é convertido em 

obras de infraestrutura.
A região da Cohab foi 

uma das localidades con-
templadas com estes in-
vestimentos. No próximo 
sábado, mais duas obras 
serão inauguradas. A pa-
vimentação da Rua Nossa 
Senhora das Dores, na Co-
munidade de Córrego do 
Feijão e a estrada de Alber-
to Flores/Tejuco. Ao todo, 
mais de 32 milhões de re-
ais já foram investidos em 
obras de infraestrutura. 
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CONTROLADORIA INTERNA  
 

MANUAL DO GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS 
 
 

Disciplina as funções de Gestor dos Contratos administrativos e de Fiscal dos Con-
tratos Administrativos no âmbito do Poder executivo de Brumadinho, em obedi-
ência ao Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
A Controladoria Interna do Município de Brumadinho, no uso e cumprimento de suas atri-
buições, em especial as que lhe conferem a Lei nº 1715/2009 e o § 1º, Artigo 5º do Decreto 
Municipal nº 45/2009, INSTITUI o presente manual, cuja utilização é OBRIGATÓRIA em to-
das as unidades do Poder Executivo Municipal. 
 
 
 Ficam regulamentadas, no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo Municipal, 
as funções de Gestor dos Contratos Administrativos e de Fiscal dos Contratos Administra-
tivos celebrados entre a Administração Pública e particulares. 
 
 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Administração, através 
do Gestor do Contrato e do Fiscal do Contrato, de forma a garantir a regularidade dos atos 
praticados e a plena execução do objeto. 

 
 
Brumadinho, 07 de julho de 2015. 
 
 
Equipe do Controle Interno:  
 
Valéria das Dores Moreira – Controladora Interna 
 
Sandra Maria Ramalho – Contadora 
Ronaldo Pereira Santos – Advogado 
Ana Paula Rodrigues – Administradora  
Daniel Bráulio dos Santos – Assessor Administrativo 
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CAPÍTULO I 
 

1. DEFINIÇÕES 
 
Para efeito deste Manual consideram-se as seguintes definições, em ordem alfa-
bética: 
 
1.1. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO: ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o pro-
vedor de serviços e a Prefeitura Municipal, que define, em bases compreensíveis, tangí-
veis e objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da 
prestação do serviço e as respectivas adequações de pagamentos. 
 
1.2. APOSTILAMENTO: formalização de alterações já previstas no contrato. A apostila 
pode ser utilizada nos seguintes casos: 
a. variação do valor decorrente de reajuste previsto no contrato; 
b. compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento; 
c. empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 
corrigido. 
 
1.3. ÁREA DEMANDANTE: unidade do Poder Executivo Municipal (SECRETARIAS, PRO-
CURADORIA GERAL, CONTROLADORIA INTERNA) usuária, solicitante ou responsável 
pelo acompanhamento e guarda dos serviços ou produtos objeto da contratação. 
 
1.4. CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA: Certidão de débitos relativos a tributos fe-
derais e à dívida ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda (MF); refere-se ex-
clusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 
 
1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT):   documento emitido através da 
consulta no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas perante o Tribunal Superior do 
Trabalho, para verificar o adimplemento das obrigações trabalhistas, conforme com a 
Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. 
 
1.6. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: documento que comprova a regulari-
dade do funcionário perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sendo 
emitido exclusivamente pela Caixa Econômica Federal (CEF). 
 
1.7. COMPRA: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente. 
 
1.8. CONTRATANTE: unidade competente da PREFEITURA signatária do instrumento 
contratual. 
 
1.9. CONTRATADO: pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a PREFEITURA. 
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1.10. CONTRATO: todo e qualquer ajuste entre a PREFEITURA e particulares, em que 
haja acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recí-
procas, seja qual for a denominação utilizada. 

 
1.11. CUSTO HOMEM-MÊS: custo unitário total, contemplando encargos, insumos, bene-
fícios e tributos, para cada categoria profissional, jornada de trabalho ou tipo de serviço 
utilizado para a formação de preços. 
 
1.12. DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS: são os custos indiretos envolvidos na 
execução contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura administra-
tiva e organizacional e com o gerenciamento de seus contratos, calculados mediante inci-
dência de percentual sobre o somatório da remuneração, encargos sociais e trabalhistas e 
insumos diversos e de mão de obra, tais como: 
a. funcionamento e manutenção da sede, como aluguel, água, luz, telefone, IPTU e outros; 
b. pessoal administrativo; 
c. material e equipamentos de escritório; 
d. supervisão de serviços; 
e. seguros. 
 
1.13. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS: são os custos de mão de obra decorrentes da 
legislação trabalhista e previdenciária, estimados em função das ocorrências verificadas na 
empresa e das peculiaridades da contratação, calculados, em geral, mediante incidência de 
percentual sobre a remuneração. 
 
1.14. FISCAL DE CONTRATO: servidor, que, preferencialmente, detenha conhecimento téc-
nico do assunto, indicado pela área demandante dos serviços ou produtos e designado pelo 
titular da Secretaria para ser encarregado do acompanhamento, fiscalização, ateste das 
faturas ou notas fiscais e pela conferência dos produtos ou serviços prestados pela contra-
tada, desde o início até o término da vigência do contrato. 
 
1.15. FISCAL SUBSTITUTO: servidor indicado para atuar como fiscal do contrato nos impe-
dimentos eventuais e regulamentares do titular. 
 
1.16. FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS: Terceirização significa a contratação de terceiros, 
por parte de uma empresa, para realização de atividades gerais, não essenciais, visando à 
racionalização de custos, à economia de recursos e à desburocratização administrativa. 
 
1.17. GARANTIA FINANCEIRA: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações as-
sumidas por empresas em licitações e contratos, na forma da lei. 
 
1.18. GESTOR DE CONTRATOS (Secretário Municipal, Procurador Geral, Controlador In-
terno): o agente público responsável pelo gerenciamento dos contratos firmados entre a 
Administração Pública municipal e particulares, no âmbito de suas unidades, nos termos 
do art. 3º e 9º deste Decreto. 
 
1.19. GLOSA: eventual cancelamento, parcial ou total, de valores ou parcelas indevidas. 
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1.20. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: é o documento hábil para o recolhimento das con-
tribuições sociais a ser utilizado pela empresa, contribuinte individual, facultativo, funcio-
nário doméstico e segurado especial.  
1.21. INSUMOS DIVERSOS: custos decorrentes de materiais e equipamentos efetivamente 
utilizados na prestação dos serviços. 

1.22. INSUMOS DE MÃO DE OBRA: custos decorrentes de benefícios oferecidos aos fun-
cionários, tais como: vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, seguro saúde e 
outros. 
 
1.23. LUCRO: é o ganho decorrente da exploração da atividade econômica, calculado, 
em geral, mediante incidência de percentual sobre a remuneração, encargos sociais e 
trabalhistas, insumos diversos e de mão de obra e despesas operacionais e administra-
tivas. 
 
1.24. MEDIÇÃO: é a atividade de comparar uma quantidade com um padrão pré-
definido. 
 
1.25. ORDEM DE SERVIÇO: é o documento utilizado para a solicitação, acompanha-
mento e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de serviços, 
especialmente os de tecnologia da informação, que deverá estabelecer quantidades es-
timativas, prazos, custos e possibilitar a verificação da conformidade do serviço execu-
tado com o solicitado. 
 
1.26. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS: detalha os componentes de 
custo que incidem na formação do preço dos serviços. 
 
1.27. PREPOSTO: pessoa indicada para representar a Contratada na execução do con-
trato, sem que exista a pessoalidade e a subordinação direta. 
 
1.28. PRODUTIVIDADE: é a capacidade de realização de determinado volume de tare-
fas, em função de uma determinada rotina de execução de serviços, considerando os 
recursos humanos, materiais e tecnológicos disponibilizados, o nível de qualidade exi-
gido e as condições do local de prestação do serviço. 
 
1.29. PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA: é o documento que deverá conter 
os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela Administração, 
com a contratação e os elementos técnicos necessários e suficientes, com nível de pre-
cisão adequado para caracterizar o serviço a ser contratado e orientar a execução e fis-
calização contratual. 
 
1.30. REAJUSTE: decorre da variação efetiva do custo de produção, conforme preceitu-
ado no inciso XI do art. 40 da Lei 8.666, de 1993, podendo ser registrado por simples 
apostila. Somente pode ocorrer mediante previsão no edital e contrato, decorridos, no 
mínimo, 12 (doze) meses da data da proposta ou assinatura contratual. 
 
1.31. REGISTRO: prontuário individualizado em que serão anotadas todas as ocorrên-
cias relacionadas com a execução do contrato. 
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1.32. REPACTUAÇÃO: é o processo de negociação que visa garantir a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato em face da variação dos custos dos serviços 
continuados, devendo estar previsto no instrumento convocatório com data vinculada 
à apresentação das propostas ou do acordo ou à convenção coletiva que vincula o orça-
mento, no caso da primeira repactuação ou da última repactuação, no caso de repactu-
ação sucessiva. 
 

1.33. REMUNERAÇÃO: é o salário base percebido pelo profissional em contrapartida pelos 
serviços prestados com os adicionais cabíveis, tais como hora extra, adicional de insalubri-
dade, de periculosidade, de tempo de serviço, de risco de vida e outros que se fizerem 
necessários. 
 
1.34. REVISÃO: instrumento previsto na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666, de 
1993, cuja finalidade é recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato ante a 
ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. Deve ser 
formalizado por termo aditivo. 
 
1.35. ROTINA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: é o detalhamento (ordem, especificações, du-
ração e frequências) das tarefas que deverão ser executadas. 
 
1.36. SALÁRIO NORMATIVO: salário estabelecido para determinadas categorias profissio-
nais, pertinentes à execução do contrato, por acordo, convenção ou dissídio coletivo de 
trabalho. 
 
1.37. SEFIP.RE: arquivo que o Sistema de Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal (CFPP) 
gera mensalmente para cada Órgão (EMPRESA) que possua funcionários do vínculo celeti-
sta, sem vínculo empregatício ou serviço temporário, e que contribuem mensalmente para 
o Regime Geral da Previdência Social. 
 
1.38. SERVIÇOS CONTINUADOS: aqueles necessários à Administração da PREFEITURA para 
o desempenho de suas atividades, cuja interrupção pode comprometer a continuidade de 
seu funcionamento, e que tenham contratação por mais de um exercício financeiro. 
 
1.39. SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS: são aqueles que têm por escopo a obtenção de pro-
dutos específicos em um período pré-determinado. 
 
1.40. TERMO ADITIVO: instrumento de alteração que ocorre em função de acréscimos ou 
supressões de prazo de execução ou quantidades do objeto contratual. 
 
1.41. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: termo circunstanciado que comprove a ade-
quação do objeto aos termos contratuais e o recebe em definitivo. 
 
1.42. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO: documento assinado pela PREFEITURA em 
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada, que formaliza a entrega em 
caráter provisório da obra ou material. 
 
1.43. TRIBUTOS: são os valores referentes ao recolhimento de impostos, taxas e contribui-
ções, conforme estabelecido pela legislação vigente. 
 



Brumadinho, 6  de julho de 2015 Página 9 de 40Diário Oficial de Brumadinho - Edição 463

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO – CONTROLADORIA INTERNA 
 

8 
 

1.44. UNIDADE DE MEDIDA: é o parâmetro de medição adotado para possibilitar a quan-
tificação dos serviços e a aferição dos resultados. 
 
1.45. VIGÊNCIA: período de execução do contrato.  
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CAPÍTULO II 
 

2. DO GESTOR DE CONTRATOS 
 

2.1. Compete ao Gestor de Contrato, observado o disposto na Lei Federal nº  8.666/93 
e no Decreto Municipal nº 45, de 22 de maio de 2009: 
 
I - acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos, 
no seu aspecto gerencial, subsidiado pelo fiscal do contrato; 
 
II - autorizar a celebração de termo aditivo para a alteração do contrato; 
 
III - autorizar a eventual celebração de termo aditivo para prorrogação do prazo do 
contrato, após Exame qualitativo do produto ou serviço prestado pela contratada; 
 
IV - aplicar penalidades, subsidiado pelas informações fornecidas pelo Fiscal do Con-
trato e/ou Terceira contratada nos termos do parágrafo único do art.  8º deste Decreto, 
ou fornecer subsídios ao agente público responsável por sua aplicação; 
 
V - decidir sobre a rescisão dos contratos; 
 
VI - analisar e responsabilizar-se e por eventual necessidade de convalidação dos ter-
mos contratuais; 
 
VII - decidir sobre a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro; 
 
VIII - ratificar os atestados de capacidade técnica emitidos pela Administração Pública 
Municipal quanto aos serviços prestados a ela prestados, e do qual tenha sido Gestor. 
 
IX – manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, 
inserindo as informações e documentações, observando para que o valor do contrato 
não seja ultrapassado; 
 
X - designar  servidor para a função de Fiscal do Contrato, mediante Portaria, Anexo A; 
 
XI - informar ao servidor  municipal da sua designação como Fiscal do Contrato; 
 
XII - enviar para publicação a Portaria que designa o Fiscal do Contrato. 
 
XIII – designar o servidor Substituto do Fiscal do Contrato quando for o caso; 
 
XIV - controlar, com auxílio do Fiscal do Contrato, a  vigência dos Contratos; 
 
XV - Solicitar ao Departamento de Gestão de Contratos a rescisão de Contratos refe-
rentes à sua Secretaria, certificando-se junto ao fiscal do Contrato de que não haja 
pendências no contrato constantes no Sistema Informatizado de Controle de Contra-
tos Municipal; 
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2.2. O Gestor de Contrato deverá diligenciar no sentido de solicitar nova licitação ou propor a 
prorrogação do contrato vigente, Anexo B, de modo a evitar a interrupção de serviços públi-
cos essenciais. 
 
2.3. A Procuradoria-Geral do Município deverá manifestar-se, no que for de sua competência,  
sobre todos os atos previstos neste artigo. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

3. DO FISCAL DOS CONTRATOS 
 

Seção I 
 

3.1. Do perfil do Fiscal 
 
3.1.1. A função de fiscal deve recair, preferencialmente, sobre servidores que tenham conhe-
cimento técnico ou prático a respeito dos bens e serviços que estão sendo adquiridos/presta-
dos. 
 
3.1.2. Quando houver necessidade de mudança do Fiscal ou do seu substituto, a Área Deman-
dante, na qual o Fiscal está vinculado, deverá providenciar a alteração, visando a expedição de 
nova Portaria de designação de fiscal e informar à Secretaria de Administração. 
 
3.1.3.  O servidor deverá ser previamente comunicado pela chefia imediata da indicação para 
exercer o encargo de fiscal de contrato. 
 
3.1.4. O servidor designado para fiscalização de contratos deverá ser capacitado e orientado 
para o exercício de suas funções. 
 

Seção II 
 
3.2    Da competência do Fiscal 

 
3.2.1.  Armazenar em pasta eletrônica e/ou física cópia do termo contratual e todos os seus 
aditivos, apostilamentos e planilha de custos e formação de preços atualizada, juntamente com 
outros documentos capazes de dirimir dúvidas, a respeito do cumprimento das obrigações as-
sumidas pelas partes, e que o auxilie no acompanhamento da execução dos serviços contrata-
dos. 
 
3.2.2. Acompanhar “in loco” a execução do objeto do contrato, Anexo D, apontando as faltas 
cometidas pela contratada e, se for o caso, promover os registros pertinentes. 
 
3.2.3. Elaborar registro próprio e individualizado para cada contrato, em que conste o controle 
do saldo residual e as informações das determinações necessárias à regularização das faltas, 
falhas ou defeitos observados. 
 
3.2.4. Determinar a correção e readequação das faltas cometidas pela contratada e informar 
à respectiva Secretaria quando as medidas corretivas ultrapassarem sua competência. 
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Seção III 
 3.3 Das providências iniciais 

Subseção I 
3.3.1. Da documentação 
 
3.3.1.1. Ler atenta e minuciosamente todo o contrato e seus aditivos, principalmente 
quanto a: 
 
a. objeto da contratação; 
b. forma de execução; 
c. forma de fornecimento de materiais e prazo de entrega ou prestação dos serviços e 
quantitativo de funcionários, se houver; 
d. cronograma de serviços;  
e. obrigações da contratante e da contratada, especialmente no que se refere à CCT (con-
venções coletivas de trabalho), que rege a relação entre funcionários e a categoria dos profis-
sionais empregadas nos serviços contratados. 
f. condições de pagamento; 
g. fiscalização; 
h. sanções administrativas. 
 
3.3.1.2. Conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condições 
e preços e ter cópia da proposta de preço, acompanhada, se for o caso, de planilha de custo e 
formação de preço, de relação de material ou equipamento. 
 
3.3.1.3. Providenciar e arquivar com o restante da documentação pertinente a relação nominal 
de todos os funcionários terceirizados que prestam serviços para a Administração Pública, para 
os contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva. 
 
 

Subseção II 
3.3.2. Da reunião inicial 

 
3.3.2.1. Após inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, promo-
ver reunião inicial, devidamente registrada no “Formulário Ata de Reunião”, ANEXO C, com o 
representante da Contratada, a fim de definir procedimentos para o perfeito desenvolvimento 
dos trabalhos e dirimir as dúvidas porventura existentes. 
 
3.3.2.2. Para esta reunião o Fiscal poderá convidar outros envolvidos no processo de con-
tratação ou os técnicos que eventualmente tenham participado da elaboração do termo de 
referência ou projeto básico. 
 
3.3.2.3. Nessa reunião, a contratada deverá indicar o seu preposto e informar todos os 
seus dados pessoais e funcionais, caso ele seja aceito pelo fiscal. 
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3.3.2.4. O fiscal deverá esclarecer todos os detalhes, a metodologia e os objetivos 
da contratação, tais como: forma de execução e controle; modo de recebimento e pa-
gamento do objeto; situações que implicam atraso no pagamento; critérios para a alte-
ração dos preços; dentre outros. 
 
3.3.2.5. Frisar a necessidade de constante atualização documental da Contratada, 
a fim de manter as condições de habilitação e o atendimento das exigências legais. 
 
3.3.2.6. Caso haja alguma lacuna, ambiguidade, contradição ou dificuldade de com-
preensão das obrigações contratuais, inserir disposições obrigacionais complementares 
de forma clara na ata da reunião, que passará também a vincular as partes. Não é per-
mitida a redução ou a ampliação de obrigações das partes. 
 
3.3.2.7. É recomendável a realização de reuniões com o representante da contra-
tada sempre que houver impasse na execução do contrato, com seu devido registro em 
Ata. 
 
3.3.2.8. Esclarecer que toda a comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será 
formalizada por escrito, com confirmação de recebimento. 
 
3.3.2.9. Esclarecer a Contratada que eventual omissão da fiscalização durante a re-
alização dos trabalhos não poderá ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela 
inexecução contratual. 

Seção IV 
 

3.4 Do acompanhamento da execução 
 

3.4.1. Manter contato com o preposto ou representante da Contratada, durante toda a 
execução do contrato, com o objetivo de garantir o cumprimento integral das obriga-
ções pactuadas. 
 
3.4.2. Esclarecer as dúvidas do preposto ou representante da Contratada, direcionando-
as, quando for o caso, à Secretaria, na qual o Fiscal está vinculado. 
 
3.4.3. Exigir que a Contratada mantenha seus bens devidamente identificados, de forma 
a não serem confundidos com similares de propriedade da Prefeitura. Além disso, todos 
os equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços deverão obedecer às 
especificações constantes no contrato. 
 
3.4.4. Solicitar que a Contratada mantenha seus funcionários devidamente identificados, 
por intermédio de uniformes e crachás padronizados (contendo nome completo, foto-
grafia recente e número de RG), quando em trânsito nas dependências das unidades da 
Prefeitura Municipal e/ou em locais de obras. 
 
3.4.5. Exigir, para os contratos de prestação de serviços, a utilização de equipamentos 
de proteção individual (EPI’s), e que a Contratada tome as medidas necessárias para o 
pronto atendimento de seus funcionários acidentados ou com mal súbito em atividade 
na Prefeitura e que os instrua quanto à prevenção de incêndios. 
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3.4.6. Controlar todos os materiais necessários à perfeita execução do objeta contratada 
no tocante à qualidade e quantidade. 
 
3.4.7. Exigir que a Contratada mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, 
organização e conservação nos locais onde serão executados os serviços. 
 
3.4.8. Proibir a execução, por parte dos funcionários da Contratada, de serviços diferen-
tes do objeto do contrato, tais como: comercialização de produtos, prestação de servi-
ços, dentre outros. 
 
3.4.9. Proibir, nos locais onde serão executados os serviços, a permanência de materiais, 
equipamentos e pessoas estranhas ao objeto do contrato. 
 
3.4.10. Acompanhar os prazos de execução e de entrega de material (observar 
forma e local determinados no contrato). 
 
3.4.11. Solicitar aos responsáveis em cada localidade relatório de acompanha-
mento dos serviços contratados, quando o contrato contemplar a execução de serviços 
em diversas localidades. 
 
3.4.12. Anotar no “Formulário Acompanhamento da Execução dos Serviços Con-
tratados” ANEXO D, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, em es-
pecial as que repercutem na qualidade do objeto e que acarretam retenção no paga-
mento. 
 
3.4.13. Nos contratos de prestação de serviços, solicitar à Contratada, mediante 
notificação formal e devidamente motivada, por meio do “Formulário Substituição de 
Funcionário”, Anexo E, a substituição, de acordo com os prazos determinados, de qual-
quer funcionário com comportamento julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfató-
rio à disciplina ou ao interesse da Prefeitura. Poderá, por iguais motivos, ser solicitada 
também a substituição do preposto. 
 
3.4.14. Buscar esclarecimentos e soluções técnicas para as ocorrências que surgi-
rem durante a execução dos serviços e antecipar-se na solução de problemas que afe-
tem a relação contratual, tais como: greve de pessoal, não pagamento de obrigações 
com funcionários, dentre outros. 
 
3.4.15. Não atestar a Nota Fiscal enquanto não for cumprida a total execução, en-
trega ou correção dos bens ou serviços. 
 
3.4.16. Verificar se os serviços foram subcontratados. 
 
3.4.16.1. Só será permitida a subcontratação parcial do objeto (nunca total)  se tal 
permissão constar expressamente no instrumento contratual.  
 
3.4.16.2. Na subcontratação não há vínculo entre a Contratante (Prefeitura Munici-
pal) e a empresa subcontratada, fato que torna de total responsabilidade da Contratada 
os problemas que advirem da execução pela parte sub-rogada. 
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3.4.17. Caso a execução não esteja plenamente de acordo com o disposto no con-
trato, avaliar a necessidade de readequação deste, mediante termo aditivo, junto ao 
Departamento de Contratos/Secretaria Municipal de Administração.  
 
3.4.18. Nos casos em que for constatada falha na execução, não havendo acordo 
de níveis de serviço ou a readequação contratual não for necessária, realizar as glosas 
mediante o “Formulário de Glosa”, ANEXO F, de acordo com os percentuais determina-
dos. 
 
3.4.19. Comunicar por escrito à respectiva Secretaria a ocorrência de danos cau-
sados pela Contratada à Prefeitura ou a terceiros durante toda a execução do contrato, 
mediante preenchimento do “Formulário Solicitação de Esclarecimentos e Providên-
cias” (SEP), ANEXO G. 
 
3.4.20. Atestar, quando for o caso, para fins de restituição da garantia, que a Con-
tratada cumpriu integralmente todas as obrigações contratuais, inclusive as trabalhistas 
e previdenciárias. 
 
 

Seção V 
3.5 Dos Encaminhamentos 

 
3.5.1. O fiscal deve encaminhar à respectiva Secretaria a qual está vinculado, as questões 
relativas à (ao): 
 
a. comunicação para abertura de nova licitação ou proposta de acréscimo nos casos 
possíveis, antes de findo o estoque de bens ou o término da vigência do contrato; 
 
b. constatação da necessidade de acréscimo e/ou supressão, observado o limite má-
ximo admitido por lei. 
 
c. pedidos de revisão, reajuste e repactuação solicitados pela contratada. 
 
d. tais pedidos deverão estar devidamente acompanhados dos documentos que o mo-
tivaram, a exemplo da CCT, do índice divulgado, da pesquisa de mercado encaminhada 
pela contratada e outros, juntamente com a planilha de custos e formação de preços 
adequada ao valor requerido. A planilha é obrigatória para os contratos que formaram 
seus preços com base nela quando da apresentação da proposta.   
 
 
 

Seção VI 
 
3.6 Do Acompanhamento das obrigações trabalhistas e sociais 

 
3.6.1. O fiscal deve verificar e acompanhar, nos contratos continuados em que configure 
a contratação de trabalhadores com dedicação exclusiva, ainda que não estejam lotados 
nas dependências desta, o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais em vigor, 
na seguinte forma: 
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a. no início da execução, exigir da Contratada o preenchimento do “Formulário Planilha 
de Controle de Terceirizados”, ANEXO H, assim como manter atualizadas todas as infor-
mações durante toda a execução do contrato; 
 
b. na sequência, solicitar a carteira de trabalho de cada funcionária contratada pela em-
presa para prestação dos serviços, de forma a conferir o seguinte: 
 
b.1. se o início do contrato de trabalho coincide com a data do exercício dos funcioná-
rios  nos serviços e/ou obras contratadas. 
b.2. se a função registrada na carteira é compatível com a exercida; 
b.3. se a remuneração não está abaixo da apresentada na planilha de custo e formação 
de preço, em desacordo com o determinado na CCT vigente para a categoria ou não 
devidamente segmentada em salário base, adicionais e gratificações; 
 
c. verificar se o número de funcionários disponibilizados coincide com o número con-
tratado; 
d. verificar se os direitos dos funcionários previstos na CCT da categoria estão sendo 
respeitados pela empresa contratada; 
e. conferir com a planilha se os funcionários estão desempenhando as funções para que 
foram contratados; 
f. verificar se os trabalhadores estão usando os EPI’s, quando necessários; 
g. acompanhar o cumprimento da jornada de trabalho, das horas extras, da jornada de 
compensação e do gozo das férias;     
 
3.6.1.1. Verificar, no início de cada mês, os seguintes pontos referentes ao mês an-
terior:  
a. quantidade de dias trabalhados efetivamente; 
 
b. ocorrência de faltas ao trabalho. Caso ocorram faltas sem cobertura, o valor corres-
pondente aos dias constatados deverá ser glosado na fatura ou nota fiscal. 
 
c. se juntamente com as férias foram pagos os salários e as gratificações corresponden-
tes; 
 
d. se os salários foram pagos no prazo previsto para pagamento e de acordo com o sa-
lário vigente na CCT. 
 
3.6.1.2. Deverá ser observada a data base da categoria, pois, independente da em-
presa ter solicitado a repactuação e essa ter sido analisada ou não pela contratante, é 
dever da empresa contratada pagar os salários dos seus funcionários conforme o dis-
posto em CCT vigente. 
 
3.6.1.3. As mesmas providências deverão ser tomadas, a qualquer tempo, quando 
da contratação de novos funcionários, seja por substituição ou acréscimo da força de 
trabalho. 
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3.6.2. Para a devida conferência da planilha de controle, o fiscal deverá exigir da empresa 
os seguintes documentos, para os contratos de prestação de serviço com dedicação ex-
clusiva de funcionários à Prefeitura: 
 
a. cópia da folha de ponto de cada funcionário; 
 
b. comprovante de pagamento de salário, de vale transporte e de auxílio alimentação 
de cada funcionário, quando devido; 
 
b.1. Deverá ser observado nesses comprovantes se os valores apresentados estão 
compatíveis com os informados na planilha de custo de formação de preço apresentada 
pela contratada, que nunca deverá ser menor do que o disposto na CCT vigente; 
b.2. No caso do vale transporte, independente do que consta na planilha de custo e 
formação de preço apresentada pela contratada, o valor devido ao funcionário deverá 
corresponder ao seu real custo de deslocamento. 
 
c. verificar se a empresa realizou o recolhimento do FGTS e da contribuição do INSS do 
mês anterior ao da prestação dos serviços, por intermédio dos seguintes documentos: 
 
c.1. cópia do protocolo de envio de arquivos emitido pela conectividade social (GFIP), 
com o código NRA coincidente ao código constante no Arquivo SEFIP, ANEXO I; 
c.2. cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) e da Guia de Previdência Social 
(GPS), com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento 
bancário ou do comprovante emitido pela internet. Não será considerado válido o 
agendamento de pagamento;  
c.3. cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (Relação de fun-
cionários); 
c.4. conferir os nomes constantes na SEFIP com os nomes dos funcionários que pres-
taram serviços para a Prefeitura no mês a que se refere. 
 
d. exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Conjunta Nega-
tiva de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sem-
pre que expire o prazo de validade. 
 
3.6.3. Caso a empresa deixe de apresentar os documentos elencados nos itens anterio-
res ou os apresente com irregularidade, o fiscal deverá notificá-la formalmente para re-
gularizar a situação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento 
da notificação.  
 
3.6.4. Vencido o prazo sem que a empresa promova a regularização devida, o fiscal de-
verá encaminhar memorando à respectiva Secretaria informando as ocorrências e con-
tendo cópia da notificação enviada à empresa, para abertura de processo de penalidade.  
 
3.6.5. Exigir ao término da vigência do contrato continuado com dedicação exclusiva os 
comprovantes de quitação das verbas rescisórias trabalhistas. 
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Seção VII 
 
3.7.  Da fatura e da nota fiscal 

 
3.7.1. As notas fiscais deverão ser entregues pela contratada à Unidade, mediante regis-
tro protocolado. Ao receber a nota fiscal/fatura, o fiscal deverá: 
 
a. preencher o “Formulário de Solicitação de Pagamento”, ANEXO J, e providenciar a 
autuação do processo ou encaminhar ao setor responsável; 
 
b. para os contratos de prestação de serviços continuados, abrir um processo de paga-
mento para cada mês; 
 
c. Quando os contratos forem com dedicação exclusiva de mão de obra, exigir os enca-
minhamentos constantes da Seção V, do Capítulo III, desta Instrução. 
 
3.7.2. O fiscal deve conferir a documentação entregue pela contratada utilizando o “For-
mulário Check List”, ANEXO L, os dados da Nota Fiscal/Fatura, a fim de verificar se há 
alguma divergência com relação ao material e ao serviço prestado, erro ou rasura, ado-
tando as medidas necessárias para a solução da pendência detectada, antes de atestá-
la e encaminhá-la para liquidação e pagamento. Deve ser verificado ainda se: 
 
b. as condições de pagamento do contrato foram obedecidas; 
c. o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; 
d. existem elementos que justifique o desconto do valor da Nota Fiscal/Fatura; 
e. foi observado o que dispõe o contrato nos casos de instalação ou teste de funciona-
mento; 
f. a Nota Fiscal tem validade e está completamente preenchida.   
 
3.7.3. Procedidas as verificações, o fiscal deverá atestar se a prestação do serviço ou o 
recebimento dos bens está de acordo com o contrato. 
 

Seção VIII 
3.8. Das penalidades 

 
3.8.1. Quando constatada alguma irregularidade ou falta cometida pela contratada, pre-
encher o “Formulário Solicitação de Esclarecimentos e Providências” (SEP), ANEXO G, e 
enviá-lo à Contratada, com aviso de recebimento, solicitando a regularização, correção 
ou readequação das faltas constatadas durante a execução, estipulando para atendi-
mento o prazo de 5 (cinco) dias, que poderá ser estendido ou reduzido, a critério do 
fiscal, a depender da peculiaridade do objeto e das irregularidades constatadas.  
 
3.8.1.1. Os ofícios e documentos enviados à Contratada solicitando manifestação e re-
gularização dos fatos detectados deverão ser assinados pelo fiscal. 
 
3.8.2. Caso a Contratante não tenha, na vigência do prazo estipulado, se manifestado 
ou não tenha logrado êxito na regularização do fato constatado, o fiscal deverá enviar à 
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respectiva Secretaria relatório apontando todas as irregularidades/impropriedades de-
tectadas juntamente com a cópia do documento de notificação da contratante e as jus-
tificativas apresentadas, quando existirem. 
 
3.8.2.1. O fiscal deverá relatar todos os fatos ocorridos de forma a possibilitar à respec-
tiva Secretaria o devido enquadramento da irregularidade/impropriedade na legislação 
aplicável. 
 
 

Seção IX 
 
3.9. Das vedações ao Fiscal 

 
3.9.1. É vedado ao fiscal praticar atos de ingerência na administração da contratada, tais 
como: 
 
a.  exercer o poder de mando sobre os funcionários da contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto 
da contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio 
ao usuário; 
 
b. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 
 
c. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante 
a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação 
e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;  
 
d. considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio 
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de conces-
são de diárias e passagens; 
 
e. Negociar folgas ou compensação de jornada com os funcionários da contratada. 
 
f. Manter contato com a contratada, visando obter benefício ou vantagem direta ou 
indireta, inclusive para terceiros. 

 
 

CAPÍTULO IV 
4. DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS 

Seção I 
4.1. Dos serviços de manutenção e edificação 

 
4.1.1. Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela Contratada no 
início de cada serviço. 
 
4.1.2. Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados em confor-
midade com os requisitos estabelecidos. 
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4.1.3. Aprovar os materiais e equipamentos a serem fornecidos, de acordo com as es-
pecificações do contrato e exigir a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI). 
 
4.1.4. Observar, quando necessário, se a Contratada providenciou junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) as Anotações de Responsabilidade Técnica 
(ART), referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei 
n° 6.496, de 1977. 
 
4.1.5. Observar se a Contratada está atendendo aos procedimentos e às rotinas das Prá-
ticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos.  
 
4.1.6. Buscar solução para as dúvidas e questões pertinentes à prioridade, sequência e 
interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profis-
sionais eventualmente contratados pela Prefeitura Municipal, definindo procedimentos 
para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 
 
4.1.7. Paralisar ou solicitar que seja refeito qualquer serviço que não tenha sido execu-
tado em conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica e qual-
quer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato. 
 
4.1.8. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados de-
feituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços. 
 
4.1.9. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e provas necessárias ao controle 
de qualidade dos serviços ou produtos objeto do contrato. 
 
4.1.10. Visitar, conferir e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados 
e, quando necessário, solicitar visita técnica da área de Planejamento da Prefeitura Mu-
nicipal.  
 
4.1.11. Emitir termo de recebimento dos serviços executados pela contratada, salvo 
quando tratar de pequenos serviços, caso em que a atestação da própria fatura carac-
terizará o recebimento. 
 
 

Seção II 
 
4.4. Dos serviços de reprografia e da locação de impressoras 

 
4.4.1. O fiscal deve providenciar, junto à respectiva Secretaria, a disponibilização das 
instalações elétricas e de dados, indispensáveis à operacionalização dos equipamentos. 
 
4.4.2. Exigir que a Contratada instale o equipamento com todo e qualquer material, 
acessório ou componente necessário ao seu pleno funcionamento, tal como: cabo de 
alimentação elétrica, cabo de dados, manual de operação, “driver” de configuração, car-
tucho de impressão adicional, dentre outros. 
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4.4.3. Proibir a instalação e a remoção de qualquer máquina sem aviso prévio e seu ex-
presso consentimento. 
 
4.4.4. Exigir da Contratada que a instalação de cada máquina seja concluída no período 
máximo estabelecido no contrato. 
 
4.4.5. Exigir que os equipamentos sejam supridos de insumos para a demanda prevista, 
caso conste tal exigência no contrato. 
 
4.4.6. Proibir que a contratada utilize material de consumo que não atenda às especifi-
cações constantes do termo de contrato na prestação dos serviços.  
 
4.4.7. Exigir que a Contratada realize a manutenção preventiva e corretiva dos equipa-
mentos de informática, segundo as normas ou recomendações do fabricante. 
 
4.4.8. Manter em local visível e sem remover a placa de identificação contendo as espe-
cificações e as propriedades de cada máquina. 
 
4.4.9. Exigir que a Contratada substitua, no prazo estabelecido pelo contrato, o equipa-
mento pendente de assistência técnica ou com pane que inviabilize o seu funciona-
mento por outro em perfeito estado e com as mesmas características, sem ônus para a 
Prefeitura Municipal. 
 
4.4.10. Nos casos em que a copiadora não seja exclusivamente manuseada por técnicos 
da contratada, os servidores indicados pelas Secretarias e suas unidades como opera-
dores de reprografia deverão ser previamente treinados pela contratada. O referido 
treinamento deverá conter apresentação dos recursos disponíveis e operações práticas, 
de forma a permitir a exploração plena da capacidade da máquina. De igual forma, deve 
ser disponibilizado para cada equipamento manual simplificado ou “folder”. 
 
4.4.11. A nota fiscal ou o documento de cobrança deverá vir acompanhado do registro 
de leitura do medidor de cada equipamento instalado contendo: leitura atual; leitura 
anterior; e número de cópias efetivamente produzidas no período, devidamente confe-
rido e assinado por ambas as partes, quando os equipamentos não forem gerenciados 
por meio de software, diretamente pela respectiva Secretaria/Unidade. 
 

Seção III 
4.5. Do serviço de fornecimento de material 

 
4.5.1. Nos contratos de prestação de serviços em que haja a obrigação de aplicação de 
material, equipamentos e utensílios específicos, conferir o quantitativo entregue à Uni-
dade Solicitante e fazer o devido ajuste no pagamento, se for o caso. 
 
4.5.1.1. Exigir também a imediata substituição de materiais e equipamentos em desa-
cordo com o especificado no contrato. 
 
4.5.2. Exigir da Contratada os termos de garantia e os manuais completos (instalação, 
operação e outros) dos equipamentos instalados durante a execução dos serviços. 
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4.5.3. Exigir da Contratada, quando for o caso, laudo técnico para comprovação da qua-
lidade do produto fornecido. 

 
Seção IV 

 
4.6. Do serviço de manutenção de veículos oficiais 

 
4.6.1 Exigir da Contratada os catálogos de preços das peças e os de hora técnica forne-
cidos pelo fabricante. 
4.6.2. Exigir da Contratada orçamento prévio do serviço a ser executado. 
 
4.6.3. Exigir da Contratada acesso às dependências da empresa, enquanto os serviços 
estiverem sendo prestados. 
 
4.6.4. Exigir da Contratada que todo o fornecimento de peças, acessórios, componentes 
e outros correlatos sejam originais e/ou recomendados pelo fabricante. 
 
4.6.5. Exigir da Contratada a imediata correção de serviços mal executados e a substi-
tuição de materiais e equipamentos em desacordo com o especificado no contrato. 
 
4.6.6. Receber, conferir e atestar a nota fiscal ou documento de cobrança, acompanha-
dos de cópia do orçamento previamente aprovado. 
 
4.6.7. Exigir da Contratada os termos de garantia e os manuais completos (instalação, 
operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados durante a exe-
cução dos serviços. 
 
4.6.8. Preencher o “Formulário Controle Anual de Veículo Oficial”, ANEXO P, por veículo, 
observando-se a situação de viabilidade econômica do veículo antes da autorização de 
serviços. 
 
 

Seção VIII 
 
4.7. Dos serviços de telefonia 

 
4.7.1. Informar a empresa sobre a disponibilização de instalações para início da presta-
ção dos serviços em conjunto com a respectiva Secretaria. 
 
4.7.2. Exigir da Contratada, quando da instalação dos equipamentos, que proceda testes 
de sistemas envolvendo a sua central de trânsito e o equipamento de PABX da Prefeitura 
Municipal. 
 
4.7.3. Proibir a remoção sem aviso prévio e seu expresso consentimento de qualquer 
ramal do local em que foi instalado. 
 
4.7.5. Exigir que a Contratada zele pela perfeita execução dos serviços contratados, de-
vendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas de acordo com o prazo 
determinado no contrato. 
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4.7.6. Fiscalizar a utilização indevida por parte dos usuários de código de operadora e 
serviços não contratados. 
 
4.7.6.1 Quando constatada a ocorrência de uso indevido de outra operadora, deverá ser 
efetuada cobrança de valor correspondente do responsável pelo ramal ou celular.   
 
4.7.7. Exigir da Contratada o repasse de todos os descontos e vantagens licitados. Em 
caso de divergência contestar junto à operadora por meio de mensagem eletrônica. 
 
4.7.7. Exigir da Contratada a entrega das faturas no endereço e nos prazos indicados no 
contrato.  
 
4.7.7.1. Não ocorrendo a entrega no prazo previsto em contrato, solicitar segunda via 
com novo prazo de vencimento, por meio da central de atendimento da contratada. 
 
4.7.9. Atentar para o prazo de vencimento das faturas, garantindo a entrega a unidade 
responsável pelo pagamento com antecedência de 05 (cinco) dias, para possibilitar o 
pagamento da fatura sem cobrança de encargos.  
 
4.7.10. Encaminhar junto com a fatura a declaração de que os serviços foram prestados 
a serviço da Unidade, assinada por seu representante legal, bem como a comprovação 
dos recolhimentos de ligações particulares ou as que extrapolem os limites estabeleci-
dos. 
 
 

Seção IX 
 
4.8. Do serviço de confecção de carimbos 

 
4.8.1. Analisar as solicitações feitas em função dos limites e modelos previstos no con-
trato ou na Ata de Registro de Preços. 
 
4.8.2. Enviar a ordem de serviço para confecção de carimbo à empresa contratada e 
acompanhar a execução, verificando os prazos estipulados no contrato ou na Ata de 
Registro de Preços. 
 
4.8.3. Organizar as solicitações enviadas ao fornecedor, para posterior conferência dos 
carimbos recebidos. 
 
4.8.4. Entregar os carimbos ao requisitante e solicitar a conferência e a aprovação do 
serviço, por meio do “Formulário Recibo de Entrega de Carimbos”, Anexo O. 
 
4.8.5. Controlar os serviços executados por meio de planilha, para que não sejam ultra-
passados os limites do contrato ou da Ata de Registro de Preços. 
 
4.8.6. Anexar as solicitações com o atesto dos requisitantes nos processos de liquidação 
e pagamento. 



Brumadinho, 6  de julho de 2015 Página 24 de 40Diário Oficial de Brumadinho - Edição 463

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO – CONTROLADORIA INTERNA 
 

23 
 

 
Seção X 

 
Do serviço de chaveiro 

 
4.9.1. Analisar as solicitações feitas em função dos limites e modelos previstos no Con-
trato ou na Ata de Registro de Preços. 
 
4.9.2. Enviar a solicitação de execução de serviço à empresa contratada e acompanhar 
a execução, verificando os prazos estipulados no contrato ou na Ata de Registro de Pre-
ços. 
 
4.9.3. Organizar as solicitações enviadas ao fornecedor, para posterior conferência dos 
serviços prestados. 
 
4.9.4. Acompanhar a realização dos serviços de chaveiros e solicitar, ao requisitante, a 
conferência e a aprovação dos serviços. 
 
4.9.5. Com exceção dos casos emergenciais, planejar e concentrar os atendimentos re-
alizados pela contratada, de forma a reduzir custos. 
 
4.9.6. Controlar os serviços executados por meio de planilha, para que não sejam ultra-
passados os limites do contrato ou da Ata de Registro de Preços. 
 
4.9.7. Anexar as solicitações com o atesto dos requisitantes nos processos liquidação e 
de pagamento. 
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ANEXO A 
 
 

Modelo de Portaria de designação do fiscal e substituto. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ..................................... 
 

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E SUBSTITUTO 
 

PORTARIA Nº _______ DE ___ DE ________ DE ____. 
 

O SECRETARIO_______________________, nomeado pelo Decreto nº XXX, 
de XX de XXXXX de XXXX, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgâ-
nica, Artigo 103, Inciso 2, de 20 de março de 1990 e de acordo com o pre-
visto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  
 
Resolve: 
 
Art. 1º Designar o(a) servidor(a) ____________________________, matrí-
cula  nº ________ e CPF nº ___________, para acompanhar e fiscalizar, 
como titular, a execução do Contrato nº ___/____, celebrado entre a PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO e a empresa 
____________________, CNPJ nº ___________________________, que 
tem por objeto a prestação dos serviços/materiais 
____________________, a serem executados ou entregues nas dependên-
cias da _____________________________________, deste Município. 
 
Art. 2º Designar o(a) servidor(a) ____________________________, matrí-
cula nº ________e CPF nº ___________, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos 
legais e eventuais do titular. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver. 
 
 

NOME DO TITUTAR 
Secretário(a) Procurador  (a), Controlador (a) 
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ANEXO B 

 
FORMULÁRIO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ..................................... 

 
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

Unidade Demandante: 
CONTRATO Nº: 
 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 

CONTRATADO: 
 
OBJETO DO CONTRATO: 
 
VALOR DO CONTRATO: 
 

Comunica Avaliação do Fiscal do Contrato 
Eu, _____________________________________________________ (   ) sou favorável (   
) não sou favorável à prorrogação do Contrato acima identificado, em face das razões 
abaixo elencadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME DO FISCAL: 
 

MATRÍCULA: 
 

ASSINATURA: 
(carimbo) 

DATA: 
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ANEXO C 
 

FORMULÁRIO ATA DE REUNIÃO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ..................................... 
 

ATA DE REUNIÃO 
Unidade Demandante: 
CONTRATO Nº: 
 

DATA: 
 

CONTRATADO:  
 
OBJETO DO CONTRATO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME DO FISCAL: 
(carimbo) 

ASSINATURA: 
 

NOME DO REPRESENTANTE: 
 

ASSINATURA: 
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ANEXO D 
 

FORMULÁRIO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ..................................... 
 

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
CONTRATO Nº: 

 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 
CONTRATADO: 

 
OBJETO DO CONTRATO: 

 
PREPOSTO DA CONTRATADA: 

 
MÊS/ANO DA AVALIAÇÃO: 

 
Ocorrências 

DATA EXECUÇÃO CONTRATUAL (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado 
o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado) 

   
   
   
   
   

DATA 
PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS (deverão ser relatadas as provi-
dências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem 
como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias)  

   
   
   
   
   

DATA RESULTADOS (informar se os problemas foram sanados ou não e quais as con-
sequências e encaminhamentos) 

   
   
   
   
   
   

NOME DO FISCAL: 
 

MATRÍCULA: 
 

ASSINATURA: 
(carimbo) 

DATA: 
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ANEXO E 
 

FORMULÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ..................................... 
 

SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO 
CONTRATO Nº: 

 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 
CONTRATADO: 

 
OBJETO DO CONTRATO: 

 
NOME DO PREPOSTO: 

 
Senhor Preposto da contratada, 
Pelo presente, e nos termos do CONTRATO vigente e de acordo com a legislação pertinente, so-
licito a substituição do funcionário abaixo indicado, em face das justificativas elencadas: 

NOME DO FUNCIONÁRIO: 
 

LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
 

JUSTIFICATIVA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME DO FISCAL: 
 

MATRÍCULA: 
 

ASSINATURA DO FISCAL: 
 

DATA: 
 

 
ASSINATURA DO PREPOSTO: 

 
DATA: 

 
Observação: se a notificação for remetida via postal, o recibo deverá ser firmado no 
Aviso de Recebimento - AR, na via que for devolvida pelo Correio. 
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ANEXO F 
 

FORMULÁRIO DE GLOSA 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ..................................... 
 
 

CONTRATO N°: 
 

CONTRATADO: 
 

CNPJ:  

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 

MÊS DE REFERÊNCIA: 

DATA DE EMISSÃO DA PLANILHA DE GLOSA: 
 

VALOR MENSAL DO CONTRATO: 

NÚMERO DO EMPENHO: 
 

NÚMERO DO PROCESSO: 

 
IDENTIFICAÇÃO DA GLOSA 

(OBJETO/ORIGEM) 
MOTIVO DA GLOSA 

(FUNDAMENTAÇÃO) 
VALOR ORIGINAL 

DA GLOSA R$ 
DATA DO FATO 

GERADOR OBSERVAÇÕES: 

     
     
     

TOTAL    
 

NOME DO FISCAL: MATRÍCULA: 
ASSINATURA DO FISCAL: DATA: 

 
ASSINATURA DO PREPOSTO: DATA: 
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ANEXO G 
 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS (SEP) 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ..................................... 
 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS (SEP) 
CONTRATO Nº: 

 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 
CONTRATADO:  

 
OBJETO DO CONTRATO: 

 
NOME DO PREPOSTO: 

 
Senhor Preposto da contratada, 
Pelo presente, e nos termos do item 3.8.1. do Manual de Fiscalização de Contratos da Prefeitura, 
concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a correção de irregularidade e para manifestar-
se a respeito das pendências elencadas abaixo: 

PENDÊNCIA REFERÊNCIA CONTRATUAL (CLÁUSULA/ SUBCLÁU-
SULA/ ALÍNEA): 

  
  
  
  
  
  

Observações: 
(Informar o período, valores em atraso, nome dos terceirizados envolvidos, protocolos de as-
sistência técnica, dentre outros) 

Prefeituraardarei um pronunciamento formal (escrito) dessa Empresa: 
Atenciosamente, 

NOME DO FISCAL: 
 

MATRÍCULA: 
 

ASSINATURA DO FISCAL: 
 

DATA: 
 

 
ASSINATURA DO PREPOSTO: 

 
DATA: 
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ANEXO H 
 

FORMULÁRIO CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ..................................... 
 

CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS 
CONTRATO Nº: 

 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

CONTRATADO:  
 

OBJETO DO CONTRATO: 
 

NOME DO PREPOSTO: 
 

Nº  Nome do 
funcionário 

Grau de 
Instrução 

Fun-
ção 

Quadro 
Efetivo(*) 

Admis-
são 

Dias 
Trabalha-
dos 

CPF 
Dados Bancários Valor Salário (em 

R$) 
Valor dos Vales 
(em R$) 

Banco C/C Bruto Líquido Trans-
porte 

Refei-
ção 

1              
              
03              
04              
05              
06              
07              
08              
09              
10              
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11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

 
NOME DO FISCAL: 

 
MATRÍCULA: 

 
ASSINATURA DO FISCAL: 

 
DATA: 

 
 

ASSINATURA DO PREPOSTO: 
 

DATA: 
 

Observações Obs1: A quantidade de dias trabalhados pelo funcionário titular e seu substituto nos casos de falta, férias, licença maternidade, 
atestado médico e outras ausências permitidas por Lei, devem ser informados no quadro acima. 
: (*) Informar no quadro acima se o funcionário é efetivo ou substituto (Sim ou Não). 
Obs2: Qualquer dúvida quanto ao preenchimento da planilha, solicitar orientações dos responsáveis pela execução dos serviços. 

 
 
 
 



Brumadinho, 6  de julho de 2015 Página 34 de 40Diário Oficial de Brumadinho - Edição 463

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO – CONTROLADORIA INTERNA 
 

33 
 

 

ANEXO I 

Modelo de verificação GFIP x SEFIP (Recolhimento do FGTS e da contribuição do INSS pela empresa.) 

 

Superintendência Municipal de .................................  
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ANEXO J 

 
FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 

 
SECRETARIA MUICIPAL DE ..................................... 

 
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 

CONTRATO Nº: 
 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 

UNIDADE: 
 

CONTRATADA: 
 

CNPJ: 
 

NOTA DE EMPENHO: 
 

Nº DO CONTRATO: 

 
DOCUMENTÃO APRESENTADA 

NOTA FISCAL/FATURA Nº: 
 

VALOR DA NOTA FISCAL: 
 

COMPETÊNCIA:         /          

 
OBSERVAÇÕES: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Apto para pagamento. 
ENCAMINHE-SE AO GESTOR DO CONTRATO 
Data:        /        / 

 
Fiscal do Contrato 

 
ENCAMINHE-SE AO ORDENADOR DEDEPESAS 
Data:        /        / 

 
Gestor do Contrato 

 
Apto para pagamento. 
ENCAMINHE-SE 

 
Data:        /        / 

 
Ordenador de Despesas 

PAGO em:  _____________ 
 

Data:        /        / 
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ANEXO L 
 

Modelo de Check List 
SECRETARIA MUICIPAL DE ..................................... 

CHECK LIST 
CONTRATO Nº: 

 
UNIDADE: 

CONTRATADA: 
 

CONTATO: 

SERVIÇOS: 
 

FUNCIONÁRIOS Nº: 
 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

NOTA FISCAL Nº: 
 

VALIDADE DO FORMULÁ-
RIO: 

VALOR BRUTO DEVIDO: 

MÊS DE REFERÊNCIA: 
 

VALOR BRUTO FATURADO: 

ORD. ITENS SIM NÃO 
1 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO   
2 NOTA DE EMPENHO   
3 NOTA FISCAL   

4 
DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE DO SIMPLES (SE 
COUBER)(ORIGINAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LE-
GAL) 

  

5 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS   
6 GPS (INSS)   
7 GRF (FGTS)   
8 PLANILHA MENSAL   

9 PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SO-
CIAL 

  

10 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO 
SEFIP 

  

11 RELATORIOS GFIP   
12 FOLHA DE PAGAMENTO   
13 CONTRACHEQUES   
14 FOLHA DE PONTO   
15 VALE TRANSPORTE   
16 VALE REFEIÇÃO   
17 OUTROS DOCUMENTOS   

 
OBSERVAÇÕES: 

 
 

NOME DO FISCAL: 
 

MATRÍCULA: 

ASSINATURA DO FISCAL: 
 

DATA: 
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ANEXO M 
 

FORMULÁRIO CONTROLE MENSAL DE QUILOMETRAGEM POR VEÍCULO 
 

SECRETARIA MUICIPAL DE ..................................... 
 

CONTROLE MENSAL DE QUILOMETRAGEM POR VEÍCULO 
MÊS/ANO REFERÊNCIA: 

 
VEÍCULO (MARCA/MODELO): 

 
PLACA Nº: 

 
TIPO: 

 
NOME DO MOTORISTA: 

 
 

ITEM Km VALOR EM R$ 
UNITÁRIO TOTAL 

CUSTO BÁSICO DO VEÍCULO    
SALDO DE QUILOMETRAGEM DOS MESES ANTERIO-
RES 
(Dependendo do tipo de contratação, o contrato 
pode compensar dentro do mesmo mês entre os ve-
ículos das Unidades) 

   

FRANQUIA CONCEDIDA    
QUILOMETRAGEM UTILIZADA    
SALDO DE KM PARA OS MESES SUBSEQUENTES 
(Item não utilizado para contratos por franquia 
mensal compõem Secretaria a no mesmo mês) 

   

QUILOMETRAGEM EXCEDENTE A COBRAR    
HORAS EXTRAS MOTORISTAS*    
DIÁRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM - INTEIRA*    
DIÁRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM - MEIA*    
TOTAL DA FATURA    

              *Somente para os contratos com previsão de ressarcimento. 
NOME COMPLETO: 

 
DATA: 

ASSINATURA: 
(carimbo) 
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ANEXO N 
 

FORMULÁRIO CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO OFICIAL 
 

SECRETARIA MUICIPAL DE ..................................... 
 

CONTROLE ANUAL DE VEÍCULO OFICIAL 
UNIDADE: ANO: 

DADOS DO VEÍCULO: 
VEÍCULO (MARCA/TIPO/MODELO): 

 
COR: ANO FAB.: GRUPO: 

COMBUSTÍVEL:          (   ) GÁSOLINA              (   ) ÁLCOOL              (   ) DIESEL 
DOCUMENTAÇÃO: 

PLACA ANTERIOR: 
 

LOCAL. (MUNICÍPIO): UF: 

PLACA ATUAL: 
 

LOCAL. (MUNICÍPIO): UF: 

CHASSI: RENAVAM: HP: 
PATRIMÔMIO: 

CONTROLE: 
A B C D E F G H I 

MÊS KM RODA-
DOS MÊS 

CONSUMO 
COMBUSTÍ-
VEL 

KM/LITRO 

VALOR DA DESPESA (R$) 

MÉDIA DES-
PESA R$/KM COMB. MNT. ONS. 

TOTAL 

JAN         
FEV         
MAR         
ABR         
MAI         
JUN         
JUL         
AGO         
SET         
OUT         
NOV         
DEZ         
ANUAL         
OBSERVAÇÕES: 
- Cálculo coluna D: consumo combustível sobre quilômetros rodados (D=B/C); 
- Cálculo coluna H: combustível + manutenção + conservação (H=E+F+G); 
- Cálculo coluna I: valor total das despesas gastas sobre quilômetros rodados (I=H/B). 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 
NOME COMPLETO: DATA: 
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ASSINATURA: 
 

ANEXO O 
 

FORMULÁRIO RECIBO DE ENTREGA DE CARIMBO 
 

SECRETARIA MUICIPAL DE ..................................... 
  

RECIBO DE ENTREGA DE CARIMBO 
MEMORANDO Nº: 

 
DATA: 

 
 

CARIMBOS ENTREGUES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOME COMPLETO: 

 
DATA: 

ASSINATURA: 
 

 

Discriminação do Custo 
DEMANDANTE: 
 

Nº NF: 
 

ITEM DESCRIÇÃO NT VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL 
(R$) 

     
     
     
     
     
     

TOTAL DA SOLICITAÇÃO (R$)  
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Atos do Executivo 

DECRETO Nº 117 DE 06 DE JULHO DE 2015.
“Altera dispositivo do artigo 1º do Decreto 94 de 28 de maio de 2015, que ‘Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de 
Políticas Culturais de Brumadinho’.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO o ofício nº 225/2015 da Secretaria de Turismo e Cultura indicando novos membros a fim de representar a Câmara Municipal 
de Brumadinho;
DECRETA:
Art. 1º. O inciso V do artigo 1º do Decreto 94 de 28 de maio de 2015, que “Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de 
Políticas Culturais de Brumadinho.”, passa a viger com a seguinte alteração:
(...)
V – Câmara Municipal De Brumadinho
Titular: Clarissa Mansoldo Paes
Suplente: Luis Ricardo Amaral
(...)
Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o inciso V do artigo 1º do Decreto 94 de 28 de maio de 2015.
Brumadinho, 06 de julho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Atos do Executivo | Convênios

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – Convênio:Termo de Cessão de Servidor. Convenentes:Município de Brumadinho e a EMATER. Assina-
tura: 06/07/2015. Objeto:Cessão pelo Município da funcionária Flaviane Aparecida Correia à EMATER.

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 13º Termo Aditivo do contrato 001/2005, cujo objeto é a locação de Imóvel destinado ao 
funcionamento da Escola Municipal Infantil São José, para fins de Redução 20% do Valor de Aluguel. Locador: Carmelo Santa Tereza D’Avila. 
Antônio Brandão/ Prefeito Municipal

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 2º Termo Aditivo do contrato 142/2014, cujo objeto é locação de Imóvel para abrigar as 
instalações do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para fins de Redução 20% do Valor de Aluguel. Locador: Transzinho Trans-
portadora Ltda.  Antônio Brandão/ Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO PP 045/2015 – OBJ: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PESADOS: AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLOS, BLOCOS, TUBOS CONCRETO, ETC... - ABERTURA: 22/07/2015 ÀS 
09:00 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Bru-
madinho.registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br .
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