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Do Contrato Administrativo

Para os fins da Lei nº 8.666, de 1993, considera-se contrato

todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da

Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de

vontades para a formação de vínculo e a estipulação de

obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

(Art. 2º, Parágrafo único).



É neste sentido que se posicionou o TCU no Acórdão nº 1.632/2009 –

Plenário, abaixo reproduzido em trecho pertinente:

“9. A propósito, vale registrar que a prerrogativa conferida à Administração

de fiscalizar a implementação da avença deve ser interpretada também como uma

obrigação. Por isso, fala-se em um poder-dever, porquanto, em deferência ao

princípio do interesse público, não pode a Administração esperar o término do

contrato para verificar se o objeto fora de fato concluído conforme o programado,

uma vez que, no momento do seu recebimento, muitos vícios podem já se

encontrar encobertos.”

(Voto do Min. Marcos Bemquerer) 



Contrato Administrativo vs
Contrato da Administração

Art. 62 (...)

§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais

normas gerais, no que couber:

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que

o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja

regido, predominantemente, por norma de direito privado;

II - aos contratos em que a Administração for parte como usuária

de serviço público.



Termo de Contrato ou 
Instrumentos Equivalentes

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de

concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e

inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites

destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em

que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos

hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa,

autorização de compra ou ordem de execução de serviço.



Termo de Contrato ou 
Instrumentos Equivalentes
...

§ 2º Em “carta contrato”, “nota de empenho de despesa”, “autorização de compra”,

“ordem de execução de serviço” ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no

que couber, o disposto no art. 55 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de

1994).

...

§ 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste

artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos

de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não

resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.



Contrato Administrativo e a 
Lei 10.520/02 

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de

contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de

habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções

por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com

fixação dos prazos para fornecimento; [...]

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras: [...] 



Contrato Administrativo e a 
Lei 10.520/02 

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do
inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e
a minuta do contrato, quando for o caso; [...]

a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
[...]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
(Licitações & Contratos. Orientações e Jurisprudência. 4ª 
ed., Tribunal de Contas da União, p. 652) 

Nas hipóteses a seguir, deve a contratação ser formalizada
obrigatoriamente por meio de termo de contrato:

• Licitações realizadas nas modalidades concorrência, tomada de
preços e pregão;

• Dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujo valor esteja
compreendido nos limites das modalidades concorrência e
tomada de preços;

• Contratações de qualquer valor das quais resultem obrigações
futuras. Exemplo: entrega futura ou parcelada do objeto e
assistência técnica.



• Nos demais casos, o termo de contrato é facultativo, podendo ser

substituído pelos instrumentos hábeis a seguir: carta-contrato; nota de

empenho de despesa; autorização de compra; ordem de execução de

serviço.

• Pode a Administração dispensar o termo de contrato nas compras com

entrega imediata e integral dos bens adquiridos, das quais não

resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica,

independentemente do valor e da modalidade realizada.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
(Licitações & Contratos. Orientações e Jurisprudência. 4ª 
ed., Tribunal de Contas da União, p. 652) 



Orientação Normativa nº 36, de 13 de dezembro de 2011, da

Advocacia-Geral da União: a administração pode estabelecer a vigência

por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviços

públicos essenciais de energia elétrica, água e esgoto, serviços postais

monopolizados pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) e

ajustes firmados com a imprensa nacional, desde que no processo da

contratação estejam explicitados os motivos que justificam a adoção

do prazo indeterminado e comprovadas, a cada exercício financeiro, a

estimativa de consumo e a existência de previsão de recursos

orçamentários.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
(Licitações & Contratos. Orientações e Jurisprudência. 4ª 
ed., Tribunal de Contas da União, p. 652) 



• TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE LOCATÁRIA (Acórdão nº
1.129/2009 – Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, Processo nº
002.210/2009-0) Orientação Normativa AGU nº 6, de 1º de abril de 2009

• A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, NO QUAL A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É LOCATÁRIA, REGE-SE PELO ART. 51 DA LEI Nº
8.245, DE 1991, NÃO ESTANDO SUJEITA AO LIMITE MÁXIMO DE SESSENTA
MESES, ESTIPULADO PELO INC. II DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
(Licitações & Contratos. Orientações e Jurisprudência. 4ª 
ed., Tribunal de Contas da União, p. 652) 



Da fiscalização do contrato

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um

representante da Administração especialmente designado, permitida a

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a

essa atribuição.

§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do

representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a

adoção das medidas convenientes.



Da divisão de atribuições entre fiscal 
e gestor

“Ao fiscal do contrato, como observado, cumpre verificar a correta

execução do objeto da avença, de modo a legitimar a liquidação dos

pagamentos devidos ao contratado, ou, conforme o caso, para orientar as

autoridades competentes acerca da necessidade de serem aplicadas

sanções ou de rescisão contratual. O gestor do contrato, a seu turno, é

aquele a quem incumbe tratar com o contratado. Ou seja, o gestor do

contrato tem a função de conversar com o contratado, de exigir que este

último cumpra o que foi pactuado, de sugerir eventuais modificações

contratuais.”



Mas, o fato de a Lei nº 8.666/93 não ter diferenciado essas figuras não

significa que as normas referentes à cada unidade administrativa não

possam fazê-lo. Assim, por uma questão de organização administrativa,

nada impede a criação da figura do gestor do contrato.

Art. 115. Os órgãos da Administração poderão expedir normas relativas aos

procedimentos operacionais a serem observados na execução das licitações,

no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta Lei. Parágrafo

único. As normas a que se refere este artigo, após aprovação da autoridade

competente, deverão ser publicadas na imprensa oficial.

Da divisão de atribuições entre fiscal 
e gestor



A própria Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, propôs uma

divisão, facultativa, das atribuições de fiscalização do contrato

administrativo, propondo a figura do gestor do contrato, sendo este

assessorado por um fiscal técnico e outro fiscal administrativo. Confira:

Art. 31. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato

consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito

cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, que

poderá ser auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato.

Da divisão de atribuições entre fiscal 
e gestor



I - gestor do contrato: servidor designado para coordenar e

comandar o processo da fiscalização da execução contratual;

II - fiscal técnico do contrato: servidor designado para auxiliar o

gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato; e

III - fiscal administrativo do contrato: servidor designado para

auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos

administrativos do contrato.

Algumas definições:



PORTARIA-TCU Nº 297, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012 

Art. 2º Para os fins desta norma, entende-se por: 

(...) 

III – gestora do contrato: unidade ou subunidade da Secretaria do TCU, vinculada 

ou não ao objeto do contrato, responsável pela fiscalização da documentação 

comprobatória da contratada; 

(...) 

V – fiscal técnico do contrato: servidor formalmente designado para acompanhar a 

execução dos serviços terceirizados de natureza continuada que tenham sido 

contratados;

PORTARIA-TCU Nº 297, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012 



A designação do fiscal pode ser recusada? 

Por não se tratar de ordem manifestamente ilegal (art. 116, IV, RJU), a designação

como fiscal de contrato não pode ser recusada. Neste sentido, confira decisão do

TCU:

Acórdão nº 2.917/2010 – Plenário

5.7.7. O servidor designado para exercer o encargo de fiscal não pode oferecer

recusa, porquanto não se trata de ordem ilegal. Entretanto, tem a opção de expor

ao superior hierárquico as deficiências e limitações que possam impedi-lo de

cumprir diligentemente suas obrigações. A opção que não se aceita é uma atuação

a esmo (com imprudência, negligência, omissão, ausência de cautela e de zelo

profissional), sob pena de configurar grave infração à norma legal (itens 31/3 do

voto do Acórdão nº 468/2007-P).” (Trecho do Relatório do acórdão do Min. Valmir

Campelo)



Contudo, ainda que não possa ser recusada, o fiscal pode solicitar a capacitação

para as atividades, além de solicitar que exista uma avaliação da compatibilidade

da sua qualificação com aquela exigida para a atividade:

“5.7.6. Acerca das incumbências do fiscal do contrato, o TCU entende que devem ser

designados servidores públicos qualificados para a gestão dos contratos, de modo que sejam

responsáveis pela execução de atividades e/ou pela vigilância e garantia da regularidade e

adequação dos serviços” (item 9.2.3 do Acórdão nº 2.632/2007-P).

Neste sentido, é obrigação da Autoridade superior conferir condições adequadas

de trabalho, sob pena de atrair para si a responsabilidade por eventuais prejuízos

advindos da fiscalização deficiente. Nesse sentido, conforme notícia extraída do

informativo 57 do TCU:

A designação do fiscal pode ser recusada? 



O fiscal do contrato não pode ser responsabilizado,
caso não possua condições apropriadas para o
desempenho de suas atribuições.

4.2 A designação do fiscal pode ser recusada? 



Essa análise é casuística e deve se basear na relação de adequação entre a

complexidade dos contratos, o volume de atividades e o tempo hábil para que o

servidor desempenhe suas funções de modo satisfatório. Logo, o limite de

contratos para que um mesmo servidor seja designado como fiscal relaciona-se ao

desempenho da tarefa de modo eficiente, evitando-se a sobrecarga de trabalho.

Com efeito, conforme constou nos acórdãos nºs 2.831/2011- P, 38/2013-P e

1.094/2013-P, o TCU entende que esta definição deve ser diante das características

do caso concreto.

9.1.2. designe fiscais considerando a formação acadêmica ou técnica do servidor/ funcionário,

a segregação entre as funções de gestão e de fiscalização do contrato, bem como o

comprometimento concomitante com outros serviços ou contratos, de forma a evitar que o

fiscal responsável fique sobrecarregado devido a muitos contratos sob sua responsabilidade;

(TCU, Acórdão nº 1.094/2013, Plenário, Rel. José Jorge, j. em 08.05.2013.)



Outro tema atinente à qualificação do exercício da atividade de fiscal foi

enfrentado pelo TCU no Acórdão nº 2512-P. Nesse julgado o TCU

entendeu que o servidor público pode ser fiscal de obras sem ser

formado em engenharia, pois, segundo aquela Corte de Contas, seria

atividade que dispensaria habilitação específica. Confira:

Relatório [...] A função de fiscal de contratos, mediante o acompanhamento da

execução do objeto (no caso, obras), também não configura exercício ilegal da

profissão de engenheiro. Trata-se de incumbência prevista no artigo 67 da Lei

8.666/1993, que não requer habilitação específica, sob pena de se inviabilizar o

cotidiano da Administração Pública. Voto [...] designação do servidor para integrar

a equipe de fiscalização da execução do contrato, apesar de sua ausência de

formação em engenharia, nada teve de irregular, já que constituiu mero

desempenho da incumbência prevista no art. 67 da Lei 8.666/1993.

(TCU, Acórdão nº 2512, Plenário.)



Contratação de terceiros para auxiliar 
na fiscalização 

Terceiro é a pessoa física ou jurídica contratada para auxiliar o fiscal na sua

tarefa, conforme facultado pelo art. 67 da Lei nº 8.666/93. A contratação

do terceiro não é obrigatória, cabendo à Administração verificar se a

complexidade do contrato exige a assistência desse terceiro. Trata-se de

uma atividade assistencial, cabendo a responsabilidade pela fiscalização à

Administração Pública, conforme julgados abaixo:
A contratação de empresa para que auxilie a Administração na fiscalização de contratos não retira desta a

obrigação do acompanhamento, porquanto a função do terceiro contratado é de assistência, não de

substituição.

AC-0606-12/09-P - AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

A responsabilidade da Administração Pública não se exime com a contratação de serviços de supervisão e

auxílio no controle da execução contratual.

AC-1930-42/06-P - AUGUSTO NARDES 



Neste mesmo sentido é a conclusão DEPCONSU/PGF/AGU nº 57/2013, produzida no

bojo do Parecer nº 12/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU18, de autoria do Procurador

Federal Bráulio Gomes Mendes Diniz, abaixo reproduzida:

I. a contratação de apoio à fiscalização prevista no art. 67, caput, da lei nº 8.666/93 não

encontra óbice no § 2º do art. 1º do decreto nº 2.271/97, pois constitui uma das expressas

disposições legais em contrário a que se refere o dispositivo do decreto, podendo ser

contratada ainda que as atividades sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo

plano de cargos do órgão ou entidade;

II. Na análise da contratação, deve-se zelar para que sejam previstas apenas atividades

acessórias à fiscalização, cuidando-se para que a fiscalização e os atos que lhe são inerentes,

tais como decisões, atestos, aplicação de penalidades, recebimento de serviços, remanesçam

na figura do fiscal ou gestor do contrato, representante servidor a ser especialmente

designado pela administração.

Neste mesmo sentido é a conclusão DEPCONSU/PGF/AGU nº
57/2013, produzida no bojo do Parecer nº
12/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU18, de autoria do Procurador
Federal Bráulio Gomes Mendes Diniz, abaixo reproduzida:



Quem não pode ser designado fiscal 
de contrato 

Em homenagem ao princípio da segregação de funções, não podem

ser indicados para fiscalizar, os servidores responsáveis pela

execução do próprio contrato. Do mesmo modo está impedido o

pregoeiro, ou os membros da comissão de licitação. Também as

situações de conflitos de interesses importam em óbice à

designação como fiscal de contrato.



Momento de designação do fiscal 

Como já visto, o exercício da atividade de fiscalização

pressupõe o acompanhamento dos resultados alcançados

em relação à execução das obrigações materiais do

contrato, a exemplo da verificação dos prazos de execução

e da qualidade demandada, bem como da verificação do

atendimento das demais obrigações decorrentes do

contrato, assim considerada a manutenção da condição de

regularidade trabalhista, previdenciária, tributária etc.



Portanto, tendo em vista que a atividade fiscalizatória pressupõe o

acompanhamento das obrigações contratuais, para que a função seja

exercida de modo efetivo e seu objetivo seja resguardado, a formalização

da designação do fiscal deve ser feita em momento prévio ou, no máximo,

contemporâneo ao início da vigência contratual.

Acórdão 9.3. alertar o (...) quanto às ocorrências a seguir, apontadas nos itens

3.25 e 3.27 do relatório de fiscalização: (...)

9.3.7. ausência de nomeação de fiscal do contrato antes do início de sua

vigência, decorrente do descumprimento da Lei 8.666/1993, art. 67;

TCU - Acórdão nº 380/2011 – P 

Momento de designação do fiscal 



Contudo, como já destacamos no capitulo do planejamento da contratação, é

recomendável que o fiscal do contrato participe da fase de concepção inicial da

contratação, para que sua experiência e sugestões sejam devidamente apreciadas e

aprimorem o instrumento contratual, conforme restou decidido pelo TCU no Acórdão

nº 3.016/2015-Plenário:

recomendação ao (...) para que, relativamente às suas aquisições, implemente controles

internos no sentido de que o fiscal do contrato de determinada solução armazene dados da

execução contratual, de modo que a equipe de planejamento da contratação encarregada de

elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com

informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de serviços contínuos), o

que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação,

semelhantemente ao previsto no art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 (item 9.3.3, TC-

019.615/2015-9, Acórdão nº 3.016/2015-Plenário).

Momento de designação do fiscal 



Cuidados da portaria de designação do fiscal 

1. Obrigação de formalização do ato de designação:

2. Deve ser nomeado um fiscal específico para cada contrato

3. O fiscal deve ser formalmente cientificado, preferencialmente com

aposição de ciência em documento a ser posteriormente juntado

aos autos

4. A Portaria de designação do fiscal e gestor (ou ato normativo

específico) deve definir, expressamente, as atribuições de cada um

dos responsáveis pela fiscalização do contrato

5. Deve ser identificado um fiscal substituto para as ausências ou

impedimentos do fiscal titular.



Do Preposto 

Como pode ser observado, a designação, pela Administração Pública, de

servidor para o acompanhamento e para a fiscalização da execução contratual não

é facultativa e, também, não é um ato discricionário. Consiste em um DEVER da

Administração.

Igualmente, a empresa, também, deverá indicar representante para atuar

durante a execução do contrato. Esse representante tem a denominação de

PREPOSTO. De acordo com o dicionário online Aulete, o preposto significa: “Aquele

que representa, substitui, fica no lugar de outro”. O preposto também é uma

obrigação constituída e um dever da empresa contratada, conforme se observa no

artigo 68 da Lei nº 8.666/93:

Art. 68. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local

da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.



Do Preposto 

Portanto, as figuras do fiscal de contrato e a do preposto são

importantíssimas para a correta execução e gerenciamento do contrato.

Lembrando que o preposto também deverá ser indicado por escrito,

conforme disposto abaixo:

9.3. alertar o (...) quanto às impropriedades a seguir, tratadas nos itens 3.21 e

3.23 do relatório de auditoria: (...)

9.3.5. ausência de designação formal de preposto no local do serviço, para

representar o contratado na execução do contrato, decorrente do

descumprimento do art. 68 da Lei 8.666/1993;

TCU – Acórdão nº 866/2011 - P



Da instrução documental 

Impende destacar que o acompanhamento de um contrato não se resume

em uma atividade formal. É a garantia de que o serviço e/ou produto será

prestado e/ou entregue de acordo com o previsto em contrato. Para que um

contrato seja bem gerenciado, a informalidade não poderá se fazer presente, há

que se ter atuação dentro dos limites estabelecidos, registrando e exigindo o

cumprimento do que está contratado.

Nas lições de Hely Lopes Meirelles, existem algumas fases que integram o

acompanhamento da execução do contrato pelo representante da Administração

que são compreendidas pela fiscalização, pela orientação, pela interdição, a

intervenção e pela aplicação de penalidades contratuais.



Da instrução documental 

A função de fiscal do contrato assume grande relevância para a 

Administração Pública, e para que seja desempenhada a contento, exige 

capacitação e habilidade dos servidores públicos que se dedicam a essa 

atividade. A atuação do fiscal será exitosa, desde que este possua: 

• Conhecimento do regime jurídico. 

• Conhecimento dos termos contratuais. 

• Conhecimento do processo que resultou no contrato, inclusive atos da fase 

de planejamento.

• Organização. 



Da instrução documental 

A primeira ação importante e essencial que deve ter o Fiscal do Contrato é a

certificação da existência de alguns documentos imprescindíveis para o seu

controle e para a gestão efetiva, que são:

• Emissão da nota de empenho.

• Assinatura do contrato e de outros instrumentos hábeis.

• Publicação do extrato do contrato.

• Publicação da portaria o nomeando como Fiscal.

• Verificação das exigências contratuais e legais para início da execução do objeto.

• Relação do pessoal que irá executar o serviço e a respectiva comprovação da

regularidade da documentação apresentada.

• Relação de materiais, máquinas e equipamentos necessários à execução contratual.



Da instrução documental 

Deverá, ainda, manter em pasta específica cópia dos documentos abaixo
identificados, para que possa dirimir suas dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas pela contratada27:

• Instrumento convocatório da licitação (edital).
• Termo de referência ou projeto básico.
• Orçamento e planilha de custos.
• Cronograma físico-financeiro.
• Necessidade a ser atendida e resultados esperados com o contrato.
• Conhecimento da realidade do mercado respectivo.
• Proposta da contratada.
• Documento coletivo de trabalho da categoria envolvida na prestação dos serviços

(convenção, acordo ou dissídio coletivo de trabalho).
• Instrumento de contrato.
• Documento de designação do preposto pela contratada.
• Livro diário com registro de ocorrências, de preferência, assinado pelo preposto da

contratada.
• Cópia de atas de reuniões realizadas com o preposto da contratada, a fim de discutir

a qualidade da contratação.



Rotinas básicas de fiscalização 

Como visto, o fiscal do contrato deve reunir o conhecimento técnico

relacionado ao objeto do contrato fiscalizado, para o fim de realizar ou propor ao

gestor as intervenções necessárias à sua perfeita execução.

A anotação de fatos relevantes ocorridos durante a execução, de fatos

externos que venham a prejudicá-la, ou sobre a presença ou a ausência de culpa

por parte do contratado por eventuais falhas técnicas na execução, entre outros

incidentes, ministrará ao gestor do contrato importantes subsídios no momento de

decidir sobre possíveis alterações contratuais.

O registro dos fatos e atos da fiscalização importa à autorização das ações

subsequentes e informa, também, os procedimentos de liquidação da despesa,

que tomarão por base as condições pactuadas no contrato e a comprovação da

entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.



Do recebimento do objeto  

A regra geral estabelecida pelo artigo 492 do Código Civil para os contratos

privados é que uma vez entregue o bem, presume-se que o vendedor

cumpriu todas as suas obrigações, liberando-o de suas obrigações

contratuais.
Art. 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e

os do preço por conta do comprador.



Do recebimento do objeto 

A Lei nº 8.666, de 1993 regulamentou a questão de modo diverso,

dispondo no art. 73 sobre o procedimento a ser observado pela

Administração para efetuar o recebimento do objeto, enquanto o

art. 74 dispõe sobre as hipóteses em que o recebimento provisório

poderá ser dispensado:



Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação

escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,

observado o disposto no art. 69 desta Lei;

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

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

especificação;

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

conseqüente aceitação.



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

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

especificação;

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

§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo

circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança

da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites

estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º O prazo a que se refere a alínea “b” do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa)

dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4º Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem,

respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputarse-ão como realizados,

desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.



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

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;

II - serviços profissionais; III - obras e serviços de valor até o previsto no art.

23, inciso II, alínea “a”, desta Lei, desde que não se componham de

aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de

funcionamento e produtividade.

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

mediante recibo.



Do recebimento do objeto 

Ao diferenciar o recebimento provisório do definitivo, Lucas
Rocha Furtado esclarece que o recebimento provisório implicaria a
simples transferência da posse do bem ou equipamento. Marçal
Justen Filho defende que o recebimento provisório produz o efeito
de liberar o contratado de eventuais riscos que venham a ser
verificados no objeto do contrato. Esse recebimento provisório,
porém, não tem o poder de liberar o contratado da obrigação
assumida no contrato.



OBRIGADO!


