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Este Guia Prá�co tem por obje�vo auxiliar os servidores designados Fiscais e 

seus subs�tutos e Gestores nos Contratos e nas Atas de Registro de Preços firmados pelo 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos respec�vos procedimentos de 

Fiscalização, por força do ar�go 67 da Lei n. 8.666/93, que ins�tui normas para licitações e 

Contratos da Administração Pública, e de acordo com a Portaria n. 182/2004/PRES, que  

ins�tui o Marco Regulatório, estabelecendo normas gerais sobre a Fiscalização de 

Contratos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e a Instrução Norma�va n° 

01/2009-Coord. Adm., que dispõe sobre a Fiscalização e gestão de Contratos e Atas de 

Registro de Preços firmados pelo Tribunal de Jus�ça do Estado de Mato Grosso. 

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a a�vidade do 

Fiscal e do Gestor dos Contratos e das Atas de Registro de Preços está também 

regulamentada pelas Instruções Norma�vas IN SCL n. 02/2011- versão 2 (Sistema de 

Compras e Licitações), IN SCC 01/2011 – versão 2 (Sistema de Contratos e Convênios) e IN 

SCT n. 01/2018 – versão 1 (Sistema de Contratos Terceirizados), que integram o Sistema de 

Controle Interno do PJMT, tendo por finalidade a salvaguarda dos a�vos, a busca da 

eficiência operacional, o cumprimento das normas legais e regulamentares e a exa�dão e 

fidelidade dos dados e informações.

O Capítulo VI da Portaria n. 182/2004/PRES trata da designação, perfil e  

obrigações do Fiscal e as Instruções Norma�vas n. 001/2009/C.ADM, IN SCL n. 02/2011 

versão 2, IN SCC 01/2011 – versão 2 e IN SCT n. 01/2018 – versão 1 estabelecem os 

procedimentos de Fiscalização e gestão dos Contratos, incluindo os de serviços 

terceirizados, e das Atas de Registro de Preços, com o gerenciamento par�cipa�vo dos 

Gestores das áreas demandantes e a gestão central do Departamento Administra�vo do 

Tribunal de Jus�ça. 

Nos procedimentos licitatórios para aquisição de soluções de tecnologia da 

informação e comunicação, a atuação dos fiscais dos Contratos está regulamentada pela 

Resolução CNJ n. 182/2013, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução 

de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos subme�dos ao controle 

administra�vo e financeiro do Conselho Nacional de Jus�ça (CNJ).

A Resolução CNJ n. 114/2010 regulamenta a atuação dos fiscais dos Contratos  
Todas estas norma�vas estão disponíveis na Wiki da Coordenadoria Administra�va do 

Tribunal de Jus�ça, no endereço eletrônico 
h�ps://wiki.tjmt.jus.br/index.php?�tle=Banco_de_normas_da_Coordenadoria_Administra�va.
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II - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – BREVES CONSIDERAÇÕES 

Este aspecto é de fundamental importância na Fiscalização e na gestão dos 
Contratos e das ARPs, cons�tuindo a base legal hierárquica que deve ser observada pelo Fiscal e 
pelo Gestor em todos os momentos da execução do Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços. 

A regularidade das a�vidades dos órgãos da Administração Pública depende da 
periódica aquisição de bens e serviços de par�culares para atendimento às necessidades 
estruturais e administra�vas das ins�tuições. Essa aquisição é realizada com recursos públicos, 
o que significa que o interesse público deve prevalecer na condução de todo e qualquer 
procedimento dessa natureza.

Os Contratos originários das licitações e das contratações diretas e as Atas de 
Registro de Preços regem-se, primeiramente, por suas cláusulas e pelas normas de direito 
público, dada a prevalência do interesse público sobre o privado, e suple�va e subsidiariamente 
pela teoria geral dos Contratos e pelas normas de direito privado. 

No Sistema de Registro de Preço, a conclusão do certame dá origem à Ata de 
Registro de Preço (ARP), documento vincula�vo e obrigacional que formaliza o compromisso de 
contratação futura pelo melhor preço registrado por determinado fornecedor, mediante as 
condições a serem pra�cadas de acordo com as especificações do edital e propostas 
apresentadas (art. 2º, inciso II do Decreto n. 7.892/2013).

Ao final de cada procedimento licitatório que resulte em proposta(s) vencedora(s), 
tanto quanto na dispensa ou na inexigibilidade de licitação e observadas as exigências legais, 
lavra-se o Contrato respec�vo, que é o ato de formalização administra�va do vínculo de 
interesses e obrigações entre o órgão da Administração Pública adquirente dos bens e/ou 
serviços e o par�cular que irá entregá-los/prestá-los mediante o preço e as condições 
pactuadas.

Nesse sen�do, o art. 37, inciso XXI da Cons�tuição Federal vincula as contratações 
realizadas pela Administração ao processo licitatório, ou seja, toda compra (de bens) ou 
contratação (de serviços) deve ser precedida de procedimento licitatório, salvo as situações 
legais de contratação direta (dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação), tendo por 
finalidade garan�r a observância do princípio cons�tucional da isonomia e selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração (art. 3º da Lei n. 8.666/93).

As modalidades de licitação estão previstas na Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos) e na Lei n. 10.520/2002 (Lei do Pregão), com regulamentação pelos Decretos n. 
7.892/2013 (Sistema de Registro de Preços), n. 3.555/2000 (Pregão), n. 10.024/2019 (Pregão 
eletrônico) n. 7.174/2010 (bens e serviços de informá�ca e automação). 

A Lei n. 8.666/93 conceitua o Contrato administra�vo como “todo e qualquer 
ajuste entre órgãos ou en�dades da Administração Pública e par�culares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a es�pulação de obrigações recíprocas, seja 
qual for a denominação u�lizada.” (art. 2º, parágrafo único)



III - FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (ARP)

Servidor com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao 
processo de gestão do Contrato, indicado por autoridade competente, e que, 
preferencialmente, possua conhecimentos sobre o objeto da contratação, para 
acompanhar a execução de Contratos e promover as medidas necessárias ao 
alcance do seu objeto e no interesse da Administração.”

Representante da Administração, especialmente designado, na forma da lei, para 
exercer o acompanhamento e a Fiscalização da execução contratual, devendo 
informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa 
qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor as soluções e as sanções 
que entender cabíveis para regularização das faltas e defeitos observados.”

“17. Gestor de Contrato

Ação de acompanhamento e observação periódica e sistemá�ca da execução do 
Contrato, a ser realizada pelo Fiscal do Contrato, com o fim de aferir a regularidade 
no cumprimento das obrigações contratuais, técnicas e administra�vas, em todos 
os seus aspectos, de forma que seja cumprido conforme o previsto, como 
condição para a cer�ficação das despesas e seu pagamento.

14. Fiscal do Contrato

13. Fiscalização do Contrato
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“III – CONCEITOS
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“Fiscal Demandante do Contrato: servidor representante da Área Demandante da 
Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, indicado pela respec�va 
autoridade competente para Fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos funcionais da 
solução;

Os conceitos de Fiscal e de Gestor do Contrato supracitados são validados também pela 

IN SCT n. 01/2018 – versão 1, que dispõe sobre as ro�nas e os procedimentos de controle inerentes 

aos Contratos de Serviços Terceirizados.

Para os fins da Resolução CNJ n. 114/2010 (contratação de obras e serviços de engenharia civil), 

aplicam-se ao Fiscal e ao Gestor do Contrato os conceitos previstos para os processos de aquisições 

de bens e serviços comuns.

Por sua vez, a Resolução CNJ n. 182/2013, dispondo sobre as contratações de Solução de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (STIC), conceitua o Fiscal demandante, o Fiscal técnico e o Fiscal 

administra�vo do Contrato:

Nos termos da Portaria n. 182/2004/PRES e das Instruções Norma�vas n. 

001/2009/C.ADM, IN SCL n. 02/2011 versão 2, IN SCC 01/2011 – versão 2 e IN SCT n. 01/2018 – 

versão 1, a Fiscalização dos Contratos e ARPs pode ser compreendida nas seguintes fases: 

Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, indicado pela respec�va autoridade competente para 
Fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução;

Fiscal Administra�vo do Contrato: servidor representante da Área Administra�va, 
indicado pela respec�va autoridade competente para Fiscalizar o Contrato quanto aos 
aspectos administra�vos da execução, especialmente os referentes ao recebimento, 
pagamento, sanções, aderência às normas, diretrizes e obrigações contratuais.”

III.I -  INDICAÇÃO DO FISCAL E DO SUBSTITUTO E SUBSTITUIÇÃO POR NOVO TITULAR

III.I.I - CONTRATOS E ARP'S DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS COMUNS

1. A área demandante indicará os servidores que deverão atuar como Fiscal do 

Contrato/ARP e Fiscal subs�tuto no Termo de Referência/Projeto Básico. 

2. A indicação deve recair, preferencialmente, sobre servidor que detenha 

conhecimento técnico acerca do objeto a ser contratado e será apreciada pela 

Diretoria-Geral, que poderá alterar a indicação.

3.   O pedido de subs�tuição do Fiscal �tular e do Fiscal subs�tuto durante a execução 

do Contrato ou da ARP deve ser fundamentado e acompanhado de relatório 

circunstanciado da execução do Contrato/ARP.  
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4. O Fiscal deve aguardar a efe�vação da nomeação de novo �tular para cessar o atesto 

de Notas Fiscais.

5. O Fiscal subs�tuto exercerá as funções na ausência ou impedimentos do Fiscal 

�tular.

6. A indicação não poderá recair sobre servidor que tenha relações comerciais, 

econômicas, civil ou trabalhista, bem como parentesco com os representantes da 

contratada ou com membros das famílias destes.

III.I.II - CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Nos Contratos de serviços terceirizados a�nentes à prestação de serviços para a 

primeira instância do PJMT, a indicação do Fiscal recai, preferencialmente, sobre o 

�tular de unidade integrante da área demandante, e nos Contratos terceirizados de 

segunda instância a indicação recai, preferencialmente, sobre o �tular de unidade 

integrante da Coordenadoria de Infraestrutura do TJMT, ambas pela autoridade 

competente do Órgão.

Aplicam-se as disposições do item III.I.I. 

III.I.III - CONTRATOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Nos Contratos de solução de tecnologia da informação e comunicação, a indicação do 

Fiscal demandante, pela respec�va autoridade competente, recairá sobre servidor representante 

da área demandante da solução de tecnologia da informação e comunicação para Fiscalizar o 

Contrato quanto aos aspectos funcionais da solução.

A indicação do Fiscal técnico, pela respec�va autoridade competente, recairá sobre 

servidor representante da área de tecnologia da informação e comunicação para Fiscalizar o 

Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

A indicação do Fiscal administra�vo, pela respec�va autoridade competente, recairá 

sobre servidor representante da área administra�va para Fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos 

administra�vos da execução, especialmente os referentes ao recebimento, pagamento, sanções, 

aderência às normas, diretrizes e obrigações contratuais. 
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1. Aplicam-se as disposições do item III.I.I, recaindo a indicação do Gestor, 

preferencialmente, sobre o �tular da Coordenadoria de Infraestrutura do TJMT.

2. O pedido de subs�tuição do Gestor durante a execução do Contrato deve ser 

fundamentado e acompanhado de relatório circunstanciado da respec�va gestão.

2. O pedido de subs�tuição do Gestor durante a execução do Contrato ou da ARP deve ser 

fundamentado e acompanhado de relatório circunstanciado da respec�va gestão.

III.II.IV – CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL

III.II.III – CONTRATOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

 III.II.II – CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

1. Nos Contratos terceirizados a�nentes à prestação de serviços para as primeira e 

segunda instâncias a indicação do Gestor recai, preferencialmente, sobre o �tular da unidade 

Gerência de Contratos Terceirizados do Departamento Administra�vo.

2. O pedido de subs�tuição do Gestor durante a execução do Contrato deve ser 

fundamentado e acompanhado de relatório circunstanciado da respec�va gestão.

2. O pedido de subs�tuição do Gestor durante a execução do Contrato deve ser 

fundamentado e acompanhado de relatório circunstanciado da respec�va gestão.

1. A indicação para Gestor do Contrato, pela autoridade competente do Órgão, recairá 

sobre servidor com atribuições gerenciais, técnicas ou operacionais relacionadas ao processo de 

gestão do Contrato.

III.II.I – CONTRATOS E ARP'S DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS COMUNS 

1. O Gestor do Contrato é o �tular da unidade de Divisão de Contratos do Departamento 
Administra�vo e o Gestor da Ata de Registro de Preços é o �tular da unidade de Divisão 
de Compras do Departamento Administra�vo.

Aplicam-se as disposições do item III.I.I, recaindo a indicação do Fiscal, preferencialmente, 
sobre o �tular de unidade integrante da Coordenadoria de Infraestrutura do TJMT.

III.I.IV – CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL 

III.II - INDICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO GESTOR 
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8. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, 

observando o limite de despesas para que o valor do Contrato ou da ARP não seja ultrapassado.

3. Monitorar a execução do Contrato ou da ARP, anotando todas as ocorrências a ela 

relacionadas e comunicando ao respec�vo Gestor as falhas, atrasos ou fatos relevantes que possam 

inviabilizar o cumprimento dos prazos estabelecidos ou que acarretem a necessidade de 

prorrogação de prazos ou de vigência contratual.

III.III - ATRIBUIÇÕES DO FISCAL

2. Acompanhar o procedimento licitatório em todas as suas fases.

4. Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos e informações per�nentes à 

execução do Contrato ou da ARP e diligenciar junto à área demandante para verificação de 

informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a execução contratual pela 

contratada. 

6. Recusar, jus�ficadamente, o recebimento de bens ou a entrega de serviços e também a 

Nota Fiscal ou outro documento em desacordo com as especificações con�das no Contrato ou na 

ARP, no Termo de Referência ou Projeto Básico.

1. Tomar ciência de sua indicação e inteirar-se, integralmente, do Termo de 
Referência/Projeto Básico e documentos que o instruam, bem como dos andamentos do respec�vo 
processo administra�vo.

5. Verificar e cer�ficar a entrega de bens (recebimento), a prestação de serviços e/ou a 

execução de obras contratados com as especificações con�das no Contrato ou na ARP, no Termo de 

Referência ou Projeto Básico e na Nota de Empenho, evidenciando os fatos que mo�vem eventual 

recusa do objeto (bens e/ou serviços).

7. Cer�ficar a comprovação das despesas em relação aos bens entregues e/ou aos serviços 

prestados, atestando os documentos comprobatórios (Notas Fiscais) e/ou registrando e jus�ficando 

os fatos que impeçam o cumprimento dos prazos estabelecidos.

9. Acompanhar a evolução dos preços de mercado do(s) bem(ns) ou serviço(s) contratados 

e propor, jus�ficadamente, alteração contratual para reequilíbrio de valores, se for o caso, bem 

como manifestar-se sobre a proposta apresentada pela contratada. 

10. Encaminhar ao Departamento Administra�vo os pedidos de empenho nas ARP's para 

aquisição de bens de consumo ou fornecimento de serviços até o mês de novembro de cada 

exercício, visando o atendimento das demandas para os próximos 5 (cinco) meses, em razão do 

término do exercício financeiro.
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11. Requisitar alteração contratual, observadas as circunstâncias da execução do Contrato 
à luz das disposições norma�vas da matéria, e, obrigatoriamente, se manifestar sobre a alteração 
qualita�va ou quan�ta�va requisitada pela contratada.

12. No�ficar a contratada quando da não apresentação da garan�a contratual no prazo 
estabelecido no edital, para que cumpra a disposição no prazo de 5 (cinco) dias.

13. Informar ao Ordenador de Despesa quanto à liberação da garan�a contratual em favor 
da contratada, no término da vigência do Contrato ou ARP ou no prazo previsto no Edital, e da 
vigência do seguro garan�a, quando do aditamento contratual. 

14. Solicitar a prorrogação da vigência do Contrato ou da ARP ao Ordenador de Despesa ou, 
na impossibilidade desta, comunicar a necessidade de deflagração de novo procedimento 
licitatório, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de vencimento do Contrato.

15. Solicitar a rescisão contratual, observadas as circunstâncias da execução do Contrato à 
luz das disposições norma�vas da matéria, e, obrigatoriamente, se manifestar sobre a rescisão 
requisitada pela contratada.

16. Propor a aplicação de penalidades, quando for o caso.

17. Apresentar relatório da execução contratual sempre que solicitado e relatório 
circunstanciado quando do término da vigência do Contrato ou da ARP.

III.III.I – ATRIBUIÇÕES DO FISCAL NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Aplicam-se as disposições do item III.III.
2. Formalizar solicitação de empenho da Ata de Registro de Preços, em conformidade com 

a Resolução n. 195/2014 do CNJ. 
3. Realizar nova pesquisa de mercado a fim de verificar se os preços registrados con�nuam 

vantajosos para a Administração quando constatar que aqueles datam de mais de 6 (seis) meses 
desde a úl�ma pesquisa.

4. Se o preço registrado na Ata for superior ou igual ao maior preço pesquisado, o Fiscal, 
obrigatoriamente, fará a negociação para sua redução.

III.III.II – ATRIBUIÇÕES DO FISCAL NOS CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

.1. Acompanhar a vigência do Contrato, observar prazos, analisar necessidade de solicitar 
novas contratações, reajustes de preços, adotando as providências cabíveis para que não haja 
prejuízo à con�nuidade da a�vidade-fim do TJMT devido à falta ou inexecução de alguma a�vidade-
meio. 

2. Elaborar planilha-resumo do Contrato, contendo informações sobre todos os 
empregados terceirizados que prestam serviços no órgão e que estejam abrangidos pelo Contrato, 
com os seguintes dados: nome completo, CPF, RG, função exercida, horário de trabalho, férias, 
subs�tutos, licenças, faltas e ocorrências. 

 3. Manter arquivados os registros de frequência dos colaboradores, em pasta específica, 
com iden�ficação dos períodos mensais.
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12. Dirigir toda e qualquer determinação aos empregados da contratada por meio do 
Preposto/Encarregado/Líder de Equipe ou do empregado indicado por ela para a respec�va 
Comarca/Juizado.

13. Encaminhar os apontamentos de eventuais deficiências relacionadas com a execução 
sob aspecto quan�ta�vo e qualita�vo, bem como as eventuais deficiências relacionadas com a 
execução sob o aspecto dos serviços, exigindo as medidas corre�vas por parte da contratada.

15. No�ficar a contratada e informar ao Gestor acerca de afastamento de qualquer 
colaborador, se constatada e registrada a inoperância, desleixo, incapacidade ou atos desabonadores 
(u�lização indevida de telefone para realização de interurbanos, indisciplina de empregados).

14. No�ficar as irregularidades detectadas, por escrito e mediante assinatura da contratada 
(Preposto/Encarregado/Líder de Equipe ou empregado indicado por ela para a respec�va 
Comarca/Juizado), fixando prazo para a correção.

16. Comunicar ao Gestor do Contrato a ocorrência de subdimensionamento da 
produ�vidade pactuada, desde que sem perda da qualidade na execução do serviço, a fim de 
promover a adequação contratual, respeitando os limites impostos no art. 65 da Lei de Licitações e 
Contratos.

17. Comunicar ao Gestor do Contrato qualquer irregularidade observada, em relação à 
execução dos serviços, tais como: sugestão de aplicações de sanções administra�vas, solicitação de 
aditamento (acréscimos e supressões), nepo�smo ou falta de material, bem como as situações cujas 
providências excedam sua competência, propondo as providências cabíveis.

4. Verificar se o número de terceirizados por função corresponde ao definido no Contrato.
5. Verificar se o salário dos empregados corresponde ao previsto no Contrato e na 

Convenção Cole�va de Trabalho da Categoria - CCT.
6. Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, 

ante a obrigação de pagamento dos respec�vos adicionais e fornecimento de determinados 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI pela empresa contratada.

10. Encaminhar cópia da relação detalhada e da Nota Fiscal dos insumos ao Gestor do 
Contrato, juntamente com o Atestado de Execução mensal.

7. Abrir livro para registro de ocorrências, colhendo assinatura do Preposto da contratada e 
remetendo cópia do Termo de Abertura ao Gestor do Contrato, que será encerrado e encaminhado ao 
Gestor para juntada aos autos quando do término da vigência do Contrato.

8. Registrar, diariamente, no livro de ocorrências os fatos relevantes e as deficiências 
detectadas relacionadas à execução, obje�vando o fiel cumprimento das cláusulas contratuais, sob os 
aspectos de quan�dade e qualidade (ro�nas estabelecidas, recursos humanos e materiais u�lizados).

9. Receber e conferir a conformidade dos insumos (material e equipamentos) entregues 
para serem u�lizados na execução dos serviços, comparando a relação e a Nota Fiscal fornecida pela 
contratada, da qual constem especificações técnicas (como marca/modelo, qualidade, produ�vidade, 
quan�dade, valor e forma de uso) com o estabelecido na proposta.

11. Zelar pelo fiel cumprimento da jornada de trabalho estabelecida, controlando a 
compensação de jornada, se houver.
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23. Elaborar o relatório das prestações de serviços de acordo com a periodicidade 

contratada, efetuando glosas nos itens determinados no Contrato. No controle das medições é 

imprescindível a fundamentação das glosas a par�r das ocorrências realizadas formalmente junto à 

empresa terceirizada contratada. 

18. Sempre que a tomada de providências exceder a sua alçada, deverá comunicar o fato ao 

Gestor e solicitar apoio na tomada de ações. 

20. Em caso de subs�tuição do Fiscal do Contrato, ou a ocorrência de qualquer fato 

superveniente, comunicar formalmente ao seu subs�tuto as obrigações e deveres dos 

procedimentos tomados, sob pena de responder cumula�vamente por eventual prejuízo na 

execução do Contrato. 

19. Realizar as comunicações por escrito sendo protocoladas e encaminhadas fotocópias por 

e-mail ao endereço eletrônico terceirizacao@tjmt.jus.br. 

25. Implementar e estabelecer formas de avaliação e controle de qualidade dos serviços 

prestados, mediante a u�lização de planilhas específicas. 

29. Observar outras atribuições ao Fiscal previstas no Termo Contratual/Termo de 

Referência, na Lei de Licitações e Contratos Administra�vos, no Marco Regulatório,  na Instrução 

Norma�va n. 02/2008, no que couber, nas Instruções Norma�vas SCC nº 01/2011 e 001/2009-Coord. 

Administra�va/TJMT.

24. Observar/acompanhar a existência, se houver, de banco de horas (compensação) e não 

permi�r que os empregados da contratada realizem horas-extras, exceto em caso de comprovada 

necessidade de serviço e que seja passível de compensação.

21. Sugerir a aplicação das penalidades prevista na Lei de Licitações e no Contrato ao 

Ordenador de Despesas, com a observância do contraditório e da ampla defesa, encaminhando os 

autos instruídos para a decisão. 

22. Realizar o controle e a comprovação da efe�va prestação do serviço, retratando no 

Atestado de Prestação de Serviços.

26. Solicitar os comprovantes das medições junto com o documento Fiscal da prestação de 

serviços, cópia dos comprovantes das obrigações trabalhistas e previdenciárias do mês anterior, bem 

como qualquer documentação adicional relacionada no Contrato firmado entre o TJMT e a empresa 

terceirizada. 

27. Anualmente, solicitar à terceirizada a apresentação da Convenção Cole�va de Trabalho 

da categoria, a fim de avaliar se a empresa está cumprindo todos os requisitos acordados pelos 

respec�vos Sindicatos, cujas informações deverão constar em termo próprio. 

28. Apoiar o Setor do TJMT responsável pela deflagração do processo licitatório, indicando a 

quan�dade necessária de postos de trabalho, locais de execução e nível de qualidade dos serviços, a 

fim de buscar a o�mização dos custos. 
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III.III.III – ATRIBUIÇÕES DO FISCAL NOS CONTRATOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA 
                 DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

1. Aplicam-se as disposições do item III.III e as disposições per�nentes da Resolução CNJ n. 

182/2013 e suas alterações.

III.III.IV – ATRIBUIÇÕES DO FISCAL NOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

                 ENGENHARIA CIVIL
1. Aplicam-se as disposições do item III.III e as disposições per�nentes da Resolução CNJ n. 

114/2010 e suas alterações.

2. Acompanhar o cumprimento do cronograma �sico-financeiro e realizar, com a 

contratada, as medições dos serviços nas datas estabelecidas, antes de atestar as respec�vas Notas 

Fiscais.

2. Manter Livro-Diário e registrar todas as ocorrências relevantes.

3. Encaminhar ao Departamento Administra�vo para deliberação do Ordenador de 

Despesa os pedidos de alteração em projeto ou serviço, de acréscimo/decréscimo (quan�ta�vo e 

qualita�vo) ao Contrato, de modificação no cronograma �sico-financeiro e de subs�tuições de 

materiais e equipamentos formulados pela contratada, e sua manifestação a respeito desses pleitos.

  4. Receber a obra ou o serviço mediante medições precisas e de acordo com as regras 

contratuais.

III.IV – ATRIBUIÇÕES DO GESTOR

1. Supervisionar a execução do Contrato ou da ARP, orientando o Fiscal do Contrato e 

zelando pelo cumprimento a tempo e modo dos termos e condições pactuados (objeto, prazos, 

vigência).

2. Representar os interesses do contratante perante a contratada e terceiros interessados, 

inclusive em reuniões e trata�vas com os representantes legais daquela e seus prepostos.

3. Acompanhar a execução orçamentária e financeira do Contrato ou da ARP, adotando 

junto ao Fiscal, à área demandante e demais áreas envolvidas (Coordenadoria Financeira e 

Coordenadoria Administra�va) as providências necessárias à regularidade dos pagamentos nos 

termos contratados, no�ciando ao Ordenador de Despesa eventuais inconsistências detectadas que 

demandarem deliberação superior.

4. Atuar de forma preven�va, suple�va e subsidiária ao Fiscal do Contrato ou da ARP 

visando garan�r a regularidade de sua execução. 

III.IV.I - ATRIBUIÇÕES DO GESTOR NOS CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

1. Manter sob sua guarda os autos do Contrato, juntando ou apensando, além dos 

documentos fiscais, trabalhistas e previdenciários, todos aqueles rela�vos à sua execução (Atestado 

de Execução dos Serviços, Relatórios Circunstanciados, Termo de Abertura de Livros de ocorrência, 

Atas de reuniões, etc.). 
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5. Apreciar a manifestação da contratada acerca da glosa e, sendo o caso de providências 

que ultrapassem sua competência, submeter a manifestação e documentos ao Ordenador de 

Despesa. 

6.5 Elaborar/analisar outros documentos per�nentes.

8. Manter controle dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, atentando-se para 

que o valor do Contrato não seja ultrapassado. 

10. No�ficar o Preposto/contratada a respeito de fatos e atos que estejam em desacordo 

com os termos do Contrato, para que proceda à glosa na fatura mensal e/ou as correções 

necessárias. 

11. Acompanhar a evolução dos preços de mercado (pra�cados por Empresas do ramo de 

a�vidade, Empresas Privadas ou outros órgãos da Administração Pública), manifestando 

mo�vadamente nos casos de revisão, repactuação ou reajuste e encaminhar à apreciação do 

Ordenador de Despesas. 

6.3 Elaborar o Relatório de Con�ngenciamento, em cumprimento a Resolução CNJ n. 

169/2013, a Instrução Norma�va n. 03/2013-C.Adm./TJMT e as cláusulas contratuais.

6.1 Recusar o seu recebimento se es�ver em desconformidade com a documentação 

exigida no Contrato.

4. No�ficar por e-mail a contratada para ciência e manifestação acerca da glosa, em até 2 

(dois) dias, a ser efetuada antes da emissão da Nota Fiscal. 

6. Analisar todos os documentos que acompanham a Nota Fiscal, podendo para tanto 

u�lizar-se de auxílio de outras unidades ou de terceiro contratado para essa atribuição, a fim de: 

6.4 Conferir as cer�dões de regularidade Fiscal e trabalhista e verificar a validade de cada 

uma delas.

6.2 Elaborar o Relatório de Cálculo com as ressalvas per�nentes, verificando se os tributos 

estão em conformidade com as legislações per�nentes. 

9. Manifestar sobre a sugestão de adequação do Contrato feita pelo Fiscal e encaminhar à 

apreciação do Ordenador de Despesas. 

7. Encaminhar a Nota Fiscal devidamente atestada, acompanhada da planilha de 

Con�ngenciamento rela�va aos percentuais previstos no Contrato (de acordo com a Resolução CNJ 

n. 169/2013 e alterações, bem como na Instrução Norma�va n. 3/2013-C.ADM.), para pagamento 

dos serviços executados pela contratada. 

3. Receber os “Atestados de Execução dos Serviços” apresentados pelos Fiscais do 

Contrato, procedendo à conferência dos documentos e elaborando a planilha de glosa, quando 

aplicável, podendo, para tanto, u�lizar-se de auxílio de outras unidades ou de terceiro contratado 

para essa finalidade. 

2. Juntar as cópias das Notas Fiscais fisicamente nos Anexos do Contrato e vincular o 

arquivo digital destas no Protocolo do Contrato no Sistema CIA. 
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14. Sugerir a aplicação das penalidades previstas na Lei de Licitações e no Contrato ao 

Ordenador de Despesas, com a observância do contraditório e ampla defesa, encaminhando os autos 

instruídos para a decisão.

16. Observar a data-base da categoria prevista na Convenção Cole�va de Trabalho. Os 

reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual 

previstos na CCT, devendo ser verificada a necessidade de se proceder à repactuação do Contrato, 

observado o disposto no instrumento contratual, inclusive quanto à necessidade de solicitação, a ser 

formalizada pela contratada. 

17. Cer�ficar-se de que a empresa observa a legislação rela�va à concessão de férias e 

licenças aos empregados, bem como de que respeita a estabilidade provisória de seus empregados 

(copeiro, gestante, e estabilidade acidentária). Conferir toda a documentação que deve ser 

apresentada pela Contratada quando da ex�nção ou rescisão dos Contratos. Consultar eventuais 

obrigações adicionais das empresas terceirizadas, constantes na Convenção Cole�va de Trabalho. 

13. Consultar a Contratada quanto ao interesse na prorrogação contratual, bem como 

verificar e negociar os custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos no primeiro 

ano. 

12. Controlar o prazo de vigência do Contrato sob sua responsabilidade e encaminhar ao 

Ordenador de Despesas, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de encerramento da 

vigência, solicitação contendo os mo�vos que ensejam a prorrogação contratual, após consultar a 

contratada. 

15. Acompanhar e instruir os pedidos de liberação de valores da Conta Vinculada (Resolução 

CNJ n. 169/2013 e alterações e Instrução Norma�va n. 3/2013-C.ADM.) com informações sobre a 

vinculação dos empregados da contratada, com base nos Relatórios apresentados pelos Fiscais. 

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

u�lização destes em a�vidades dis�ntas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à 

função específica para a qual o trabalhador foi contratado. 

1.1 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 previr 

o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário. 

1.4 Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão 

ou en�dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 

passagens. 

1.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas. 

1. É vedado ao Fiscal e ao Gestor pra�car atos de ingerência durante o período de administração 

da contratada, tais como: 

           SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
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IV – DO PROCESSO DE PAGAMENTO

1.6 Manter contato com o contratado, visando obter bene�cio ou vantagem direta ou 

indireta, inclusive para terceiros.

1.5 Negociar folgas ou compensação de jornada com os funcionários da contratada. 

2. Para cada Nota Fiscal atestada, o Fiscal prestará informação detalhada acerca do 

cumprimento das obrigações contratuais pela contratada, no�ciando os fatos a�nentes à 

prestação do serviço ou do objeto de forma. 

9. Decorrido o prazo de 5(cinco) dias, o Fiscal lançará informação fundamentada 

sugerindo a aplicação de penalidade e remeterá os autos à Assessoria Técnico-Jurídica de 

Licitação (ATJL). 

10. Nos contratos de prestação de serviços terceirizados, o processo de pagamento 

deverá seguir os procedimentos previstos na SCT 01/2018 (contratos terceirizados).ontratado, 

visando obter bene�cio ou vantagem direta ou indireta, inclusive para terceiros.

1. O Fiscal receberá da contratada as Notas Fiscais referentes aos bens e/ou serviços 

objeto do Contrato ou da ARP para a devida conferência e atesto. 

3. O atesto da Nota Fiscal/Fatura pelo Fiscal é a sua declaração formal que os bens ou o 

serviço aos quais ela se refere foram entregues/prestados sa�sfatoriamente e que o seu valor 

está em conformidade com os termos contratuais.

4. Após o atesto, os documentos de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, pedido de empenho e 

demais documentos exigidos no Contrato/ARP) serão encaminhados ao Departamento do 

FUNAJURIS da Coordenadoria Financeira, com antecedência mínima de 4 (quatro) dias úteis da 

data prevista para o vencimento.

5. Havendo encaminhamento tardio da Nota Fiscal/Fatura que impossibilite o 

pagamento na data aprazada, será devolvida ao Fiscal para providência de prorrogação do prazo 

de vencimento.

6. Se a Nota Fiscal/Fatura apresentar inconsistência ou irregularidade, será devolvida ao 

Fiscal para subs�tuição por este junto à contratada.

7. A liquidação e o pagamento serão realizados somente se a documentação de 

regularidade Fiscal da contratada e demais documentos exigidos no Contrato es�verem 

completos, compe�ndo ao Fiscal as providências necessárias junto à contratada para suprir a 

falta documental.  

8. A contratada será comunicada, por o�cio, pelo Departamento Administra�vo para 

re�rar a nota de empenho no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido esse prazo sem tal providência da 

contratada, o Fiscal a no�ficará para essa finalidade ou para que se manifeste, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de aplicação de penalidade.
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 V – DA RESPONSABILIDADE

1. Todas as manifestações do Fiscal e do Gestor do Contrato ou ARP serão, 

obrigatoriamente, protocolizadas no Sistema de Controle de Informações Administra�vas - CIA, 

para juntada no processo respec�vo.

2. As comunicações por e-mail serão igualmente juntadas aos autos, quando se tratar de 

atos formais de tramitação, mediante cer�ficação.

3. O Fiscal e o Gestor serão informados, por e-mail, pela Gerência de Licitações, da data e 

horário do certame e respec�vo edital. 

4. O Fiscal e o Gestor receberão, por e-mail, da Divisão de Contratos do Departamento 

Administra�vo, arquivos em PDF contendo a íntegra do Contrato assinado, a cópia da Nota de 

Empenho, a Instrução Norma�va nº 001/2009-Coord. Adm. (normas que tratam das atribuições 

de fiscais e Gestores), a Lei nº 8.666/93 (normas que tratam das atribuições de fiscais), a Portaria 

nº 182/2004/TJ (Marco Regulatório) e outras norma�vas que se fizerem necessárias.

5. O Fiscal receberá, por e-mail, da Divisão de Contratos do Departamento 

Administra�vo, arquivos em PDF contendo, para os casos específicos das ocorrências 

contratuais, a íntegra do Termo de Aditamento ao Contrato/ARP e a íntegra do Termo de Rescisão 

do Contrato/ARP. 

O Fiscal, o Fiscal subs�tuto e o Gestor do Contrato (de aquisição de bens e serviços 

comuns, de serviços terceirizados, de soluções de tecnologia da informação e comunicação, de 

obras e serviços de engenharia civil) ou da ARP respondem pelo exercício irregular dos respec�vos 

encargos, por ação ou omissão, na esfera administra�va, civil e penal, sujeitando-se às sanções da 

Lei Complementar n. 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso) e legislação 

correlata aplicável, inclusive para fins de ressarcimento, em caso de dano ao erário, ou quando der 

causa à incidência de encargos financeiros por atraso nos pagamentos à contratada.

 VI – DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Anexo I - Checklist do termo aditamento para prorrogação do prazo de vigência contratual

Anexo II -  Cheklist do termo aditamento qualita�vo/quan�ta�vo

Anexo III - Checklist de atribuições do Fiscal de 1ª instância nos Contratos de serviços terceirizados

Anexo IV - Instrumento de Medição de Resultados – IMR para os Contratos de serviços terceirizados

Anexo V - Modelo simplificado de Relatório Circunstanciado

VII - ANEXOS

Os anexos trazem modelos de documentos a serem u�lizados pelos fiscais/Gestores dos 

Contratos e /ou Atas de Registro de Preço.
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Anexo I - Checklist do termo aditamento para prorrogação do prazo de vigência contratual





 

_____/__________/_____ _______________________________
Diretor ou representante legal

Razão social da empresa,CNPJ. nº____________________,



ESTADO DE MATO GROSSO

 

PODER JUDICIÁRIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

 

 

A ___________________________________________________________, CNPJ 

nº_________________________________________, _________________________________________localizada à Rua: 

________________________________________________________________, declara, 

em conformidade com a Lei nº 10.520/02, que cumpre  todos os Requisitos de Habilitação 

para assinatura do Contrato   nº  _____/_______ no Tribunal de Justiça de Mato Grosso-MT.

 

 

 

________________,____/____________/_______

 
 

_______________________________

 

Diretor ou Representante Legal

 

CNPJ_____________________

 

 

 



QUALITATIVA/QUANTITATIVA

CONTRATO: 

 

INFORMAÇÕES/DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
INSTRUÇÃO DO CONTRATO

 

SIM

 

NÃO

 

ANDAMENTO

2. Fixação do percentual necesário das alterações quantitativas ou 
qualitativas 

 
   

3. Proposta/Anuência devidamente assinada pelo Representante 
da Empresa Contratada (art. 32, da Lei 8.666/93)

   

4. Base de cálculo dos limites máximos de alteração contratual foi 
computada em relação ao valor inicial atualizado do contrato

 
   

5. Certidão Negativa da Receita Federal

    

6. Certidão Negativa INSS

    

7. Certidão Negativa FGTS

    

8. Certidão Negativa Estadual (SEFAZ-MT)

    

9. Certidão da Procuradoria Geral do estado

    

10. Certidão Negativa Municipal

    

11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
    

12.  Certidão de Recuperação Judicial, Extrajudicial, e ou 
Falência(Lei n. 11.101/2005) 

   

13. Comprovação da Manutenção das Condições Habilitatórias 
(Art. 55, XIII, Lei 8.666/93)

 
   

14. Declaração de Nepotismo (Art. 1º da Resolução 7/2005 CNJ)

    15. Declaração que não

 

Emprega Menor (Art. 7º, inciso XXXIII 
da CF/88).

 
   

16. Comprovação da Vantajosidade do valor, (Art. 57,II, §2º da 
-

   
17

 

–

 

Outros documentos

 
 

 

Assinatura do Responsável

Anexo II -  Cheklist do termo aditamento qualita�vo/quan�ta�vo

1.Justificativa da necessidade da alteração contratual, das modi- 
ficações pretendidas (art.. 65, §§1º e 2º, da lei 8.666/93 )



Anexo III - Checklist de atribuições do Fiscal de 1ª instância nos Contratos de serviços terceirizados
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9. Ao receber e vistar a relação detalhada e a Nota Fiscal dos insumos o 
Fiscal de Execução deverá extrair fotocópia para encaminhar juntamente 
com o Atestado de Execução mensal para o Gestor do Contrato.

10. Zelar pelo fiel cumprimento da jornada de trabalho estabelecida, 
controlando a compensação de jornada, se houver.

11. Dirigir toda e qualquer determinação aos empregados da Contratada por 
meio do Preposto/Encarregado/Líder de Equipe ou do empregado indicado 
por ela para a respectiva Comarca/Juizado.

12. Encaminhar os apontamentos de eventuais deficiências relacionadas 
com a execução sob aspecto quantitativo e qualitativo, bem como as 
eventuais deficiências relacionadas com a execução sob o aspecto dos 
serviços, exigindo as medidas corretivas por parte da contratada.

 
 

13.

 

Notificar as irregularidades detectadas, por escrito e mediante assinatura 
da Contratada (Preposto/Encarregado/Líder de Equipe ou empregado 
indicado por ela para a respectiva Comarca/Juizado), fixando prazo para a 
correção.

 
 

 

14.

 

Notificar a Contratada e informar ao Gestor acerca de afastamento de 
qualquer colaborador, se constatada e registrada a inoperância, desleixo, 
incapacidade ou atos desabonadores (utilização indevida de telefone para 
realização de interurbanos, indisciplina

 

de empregados).

 
 

 

15.

 

Comunicar ao Gestor do Contrato a ocorrência de subdimensionam ento  
da produtividade pactuada, desde que sem perda da qualidade na execução 
do serviço, a fim de promover a adequação contratual, respeitando os 
limites impostos no art. 65 da Lei de Licitações e Contratos.

 
 

 

16.

 

Comunicar ao Gestor do Contrato qualquer irregularidade observada, 
em relação à execução dos serviços, tais como: sugestão de aplicações de 
sanções administrativas, solicitação de aditamento (acréscimos e 
supressões), nepotismo ou falta de material, exemplificada mente, bem 
como as situações cujas providências excedam sua competência, propondo 
as providências cabíveis.

 
 

 

17.

 

Realizar as comunicações por escrito sendo protocoladas e 
encaminhadas fotocópias por e-mail ao endereço eletrônico 
terceirizacao@tjmt.jus.br.

 

 

19.

 

Em caso de substituição do Fiscal do Contrato, ou a ocorrência de 
qualquer fato superveniente, comunicar formalmente ao seu Substituto as 
obrigações e deveres dos procedimentos tomados, sob pena de responder 
cumulativamente pelo prejuízo.

 
 

 

20.

 

Observar e exigir o fiel cumprimento das obrigações da contratada na 
execução do serviço.
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21. Sugerir a aplicação das penalidades prevista na Lei de Licitações e no 
Contrato ao Ordenador de Despesas, com a observância da contraditória e 
ampla defesa, encaminhando os autos instruídos para a decisão. 

22.

 

Realizar o controle e a comprovação da efetiva prestação do serviço, 
retratando no Atestado de Prestação de Serviços.

 
 

23.

 

Observar/acompanhar a existência, se houver, de banco de horas 
(compensação) e não permitir que os empregados da Contratada realizem 
horas-extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço e que 
seja passível de compensação;

 
 

 

24.

  

implementar e estabelecer

 

formas de avaliação e controle de qualidade 
dos serviços prestados, mediante a utilização de planilhas específicas.

 
 

25.

 

Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços 
devem ser dirigidas ao Líder/Encarregado/Preposta da Contratada.

 
 

26.

 

Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que 
estão prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada 
de trabalho.

 

 

27.

 

Observar outras atribuições ao Fiscal previstas no Termo 
Contratual/Termo de Referência, na Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, no Marco Regulatório, na Instrução Normativa n. 02/2008, 
no que couber, nas Instruções Normativas SCC nº 01/2011 e 001/2009 -
Coord. Administrativa/TJMT.
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