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1. INTRODUÇÃO 

 

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF é 

empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, sob 

a forma de sociedade limitada, com autorização legislativa de criação dada pela Lei n° 4.020, 

de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração indireta do Governo do Distrito 

Federal, estando vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - 

SEDUH. 

À CODHAB/DF compete, executar a Política de Desenvolvimento Habitacional do 

Distrito Federal, podendo articular-se com políticas e programas que visem o desenvolvimento 

das funções econômicas e sociais da população, preferencialmente de baixa renda, com intento 

de assegurar o bem-estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do 

meio ambiente. 

Para a realização de suas missões a Companhia necessita de instalações, serviços e bens 

de diferentes naturezas, adquiridos mediante a utilização dos recursos públicos, advindos de 

tributos pagos pelo cidadão, formalizados por meio de contratos com terceiros. Desse modo, as 

contratações decorrem de um processo de planejamento e de uma decisão, baseados no interesse 

público e condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira. 

Todavia, o processo não se esgota aí. É necessário inserir nele a noção de gerenciamento 

que deve ocorrer predominantemente em três etapas: na decisão de aquisição, na condução do 

processo licitatório e na execução do contrato, etapa está na qual a Administração recebe do 

particular o objeto que deu ensejo à contratação. 

A Lei Federal n° 13.303/16, em seu art. 40, estabelece, in verbis: 

“Art. 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e 

manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto 

nesta Lei, especialmente quanto a: (Vide Lei nº 14.002, de 2020) 

I - glossário de expressões técnicas; 

II - cadastro de fornecedores; 

III - minutas-padrão de editais e contratos; 

IV - procedimentos de licitação e contratação direta; 
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V - tramitação de recursos; 

VI - formalização de contratos; 

VII - gestão e fiscalização de contratos; 

VIII - aplicação de penalidades; 

IX - recebimento do objeto do contrato.” 

Já o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODHAB, dispõem na Seção 

X, XI arts. 142 a 148: 

“Seção X - Da Execução dos Contratos  

Art. 142. O contrato deve ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas avençadas e as normas deste Regulamento, 

respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial.  

Parágrafo Único. A CODHAB/DF, por meio do Executor do Contrato 

ou de Comissão especial, deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade da execução do contrato para evitar a sua degeneração, devendo 

intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo 

de desconformidade do executado com a qualidade exigida.  

Art. 143. A execução dos contratos poderá ser acompanhada e 

fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a 

mensuração dos aspectos elencados no respectivo edital.  

Art. 144. Executado o contrato, o seu objeto deverá ser 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; ou  
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b) definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo 

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

observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contado do recebimento 

provisório.  

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, quantidade e 

conformidade do material com a proposta e consequente aceitação.  

§1º O recebimento provisório ou definitivo não exclui as 

responsabilidades civil, administrativa ou penal, principalmente quanto à 

solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela 

perfeita execução nos limites estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e 

pelo contrato.  

§2º Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento 

provisório e definitivo poderão ser prorrogados mediante autorização da 

autoridade competente, formalizada através de Termo Aditivo, desde que 

celebrado anteriormente ao término da vigência contratual.  

§3º Na hipótese de rescisão do contrato, caberá ao responsável pela 

fiscalização atestar as parcelas adequadamente concluídas, recebendo 

provisória ou definitivamente, conforme o caso.  

Art. 145. O recebimento provisório poderá ser dispensado nas 

hipóteses em que não se fizer necessário ou possível, tais como nos casos de 

aquisição de gêneros perecíveis e alimentação preparada, sendo, neste caso, 

feito mediante recibo.  
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Art. 146. Salvo disposições em contrário, constantes do instrumento 

convocatório, os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas 

por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato, 

correrão por conta do contratado.  

Art. 147. A CODHAB/DF deverá rejeitar, no todo ou em parte, obra, 

serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato, o edital ou 

este Regulamento.  

Art. 148. Atestados técnicos pela execução contratual serão emitidos 

conforme o disposto no edital do certame e na Instrução Normativa 

disponível no sítio de internet mantido pela CODHAB/DF, na rede mundial 

de computadores. 

Seção XI - Da Fiscalização dos Contratos pelo Executor  

Art. 149. A fiscalização do contrato consiste na verificação da 

conformidade da sua escorreita execução e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do pactuado, 

devendo ser exercido pelo Executor do contrato designado pela 

CODHAB/DF, por resolução específica, que poderá ser auxiliado por fiscal 

técnico e/ou fiscal administrativo do contrato, cabendo ao responsável legal 

ou preposto da Contratada o acompanhamento dessas atividades, 

observadas as regras contidas na Lei nº 13.303/2016, no Decreto Distrital 

nº 32.598/2010, no Manual do Executor de Contratos e Convênios e no 

presente Regulamento, no que couber” 

Cabe assim aos executores ou fiscais dos contratos o gerenciamento do contrato na sua 

fase de execução, estando aí inclusos, o acompanhamento, a fiscalização e a supervisão, de 

modo a garantir o fiel cumprimento daquilo pactuado entre as partes. 

Os Executores têm responsabilidade pessoal pelos atestos emitidos, porém, o atesto das 

notas fiscais não exime ou reduz a responsabilidade da contratada por falhas na execução 

contratual. 
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A execução de contratos é uma rotina administrativa com impactos em todos os setores 

da Instituição. É por meio dos contratos administrativos, por exemplo, que a Companhia dispõe 

de serviços de telefonia, reprografia, vigilância, conservação e limpeza, manutenções diversas, 

água, esgoto, energia elétrica e realiza obras (Observado o Decreto n° 22.006, de 16/03/2001 e 

o Decreto n° 22.679, de 17/01/02, que permitem a CODHAB/DF, respectivamente, licitar obras 

e serviços de engenharia); adquirir materiais de consumo e materiais e equipamentos 

permanentes. 

Quando acontece dos contratos possuírem um acompanhamento falho e fiscalização 

ineficiente, têm como consequência uma repercussão negativa na administração da Companhia. 

Primeiramente, porque podem dar causa a condutas extremamente perniciosas à Instituição, 

como a corrupção, a fraude, o desperdício de dinheiro público e outros. Segundo, porque 

despendem tempo de profissionais qualificados para a adoção de procedimentos corretivos, 

contribuindo, assim, para um aumento desnecessário da burocracia, com base em 

acontecimentos que poderiam se evitados proativamente pelo executor do contrato. 

A elaboração deste manual surgiu da leitura da Resolução n° 113/2022, que já 

disciplinou o assunto no âmbito da CODHAB/DF e, desse modo, o objetivo deste trabalho nada 

mais é do que proporcionar uma alternativa prática adaptada à realidade da CODHAB/DF no 

auxílio aos atuais e futuros executores de contrato no desenvolvimento de suas atividades. 

O presente Manual do Executor pretende disponibilizar aos funcionários, que atuam 

nessa condição, normas pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução de 

contratos e convênios celebrados no âmbito da CODHAB/DF, sem, contudo, esgotar o assunto, 

que é dinâmico e passível de revisão, conforme os avanços da legislação e dos processos 

gerenciais. Também, não constitui um trabalho acabado, pois correções e atualizações deverão 

ser realizadas continuamente, de modo a sintonizar a prática, com a teoria e a legislação, 

observadas na prática administrativa, nem tem a intenção de esgotar o assunto, tendo o 

funcionário a obrigação de saber a legislação atualizada sobre o tema. 

Ressalta-se que a inobservância das normas que orientam a execução dos contratos 

sujeita ao funcionário infrator inúmeras penalidades, todas elas elencadas na legislação de 

regência acostado ao final deste trabalho.  
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2.TERMINOLOGIA 

 

Administração Pública: A administração direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, seus órgãos e unidades administrativas, as entidades com 

personalidade jurídica de direito privado controladas pelo poder público e as fundações por ele 

instituídas ou mantidas. 

Alienação: transferência de domínio de bens. 

Alteração de preços do contrato: caracterizados pelo reajuste, repactuação e também 

pelo reequilíbrio econômico-financeiro, desde que plenamente justificados e autorizados pela 

autoridade competente. 

Alterações quanto ao prazo: Prorrogação: é a ampliação do prazo inicialmente 

estabelecido para o ajuste, com o mesmo contratado e nas mesmas condições anteriores, 

mediante a celebração de termo aditivo previamente analisado pelo Executor do Contrato, pelo 

Diretor-Presidente, após exame do órgão jurídico1.  

Redução de prazo: admite-se a redução de prazo contratual, exceto quando implicar 

alteração de valor do pagamento para maior, caso em que a Gerência de Execução Orçamentária 

e Financeira deve ser consultada. A redução pode ser formalizada por mero apostilamento 

contratual, dispensando-se a publicação e a manifestação da Assessoria Jurídica.  

Alteração de preços do contrato: caracterizados pelo reajuste, repactuação e também 

pelo reequilíbrio econômico-financeiro, desde que plenamente justificados e autorizados pela 

autoridade competente. 

Anulação da licitação: Verificada a ilegalidade, a Administração pode decretar a 

nulidade contratual, com observância do art. 62 da Lei 13.303. A referida declaração opera 

retroativamente, ou seja, desconstitui os efeitos jurídicos produzidos pelo contrato e impede 

aqueles que deveria produzir. A nulidade ocorre por vício no procedimento licitatório. 

Apostilamento: instrumento destinado a registrar a variação do valor contratual para 

fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou 

penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o 

empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido. Não 
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representam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensando a 

celebração de aditamento. 

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica, onde se define, para os efeitos legais, os 

responsáveis técnicos pela execução de obras ou serviços de Engenharia e Agronomia. 

Contratos dessa natureza estão sujeitos à ART, no Conselho Regional em cuja jurisdição for 

exercida a respectiva atividade. É exigida também nos casos de prorrogação ou alteração desses 

contratos e sem ela nenhuma obra ou serviço de engenharia poderão ser realizados. 

"AS BUILT” (Como Construído) :- Conjunto de Projetos que a Construtora deve 

entregar ao Contratante, após a conclusão da obra, indicando as diversas modificações. 

Atesto: o ato de atestar se concretiza com a declaração ou assinatura do executor no 

verso da nota fiscal/fatura ou documento equivalente; 

Auxiliar de execução: funcionário designado para auxiliar o executor do contrato em 

suas atividades de supervisão e fiscalização, não possuindo competência para responder pelo 

executor em seu impedimento. 

Caução: é toda garantia apresentada em dinheiro ou em títulos da dívida pública. 

CND: Certidão Negativa de Débito. Documento necessário à comprovação de 

inexistência de débito perante a Previdência Social, a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal 

e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

Contrato: é 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. 

Contratos de natureza contínua: são aqueles cujo objeto compreende serviços 

auxiliares e necessários à Administração no desempenho de suas atribuições, que se 

interrompidos podem comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação deva-

se estender-se por mais de um exercício financeiro. 

Contratação direta: efetuada sem licitação, nos casos permitidos pela Lei 13.303/2016, 

pela proposta mais vantajosa para a Administração, com observância do princípio da 

impessoalidade. Estão previstas na Lei das Estatais as hipóteses de Dispensa de Licitação e 

Inexigibilidade 
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Convênio: instrumento do poder público na realização de interesses comuns com outros 

órgãos ou entidades/ administrativas ou mesmo com particulares. 

Dispensa de Licitação: modalidade de contratação direta, mediante licitação 

dispensada ou licitação dispensável. 

Edital - lei interna da licitação: Enumera todas as condições do edital que devem ser 

cumpridas rigorosamente pela Administração e licitante, sob pena de se tornarem nulos todos 

os atos dele decorrentes, inclusive o contrato. De um lado, a Administração impõe 

unilateralmente condições e de outro os licitantes as aceitam ou não. 

Equipe de apoio: grupo de pessoas, detentor de conhecimento técnico sobre o objeto 

licitado, para prestar auxílio ao pregoeiro. 

Execução direta: Feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios 

meios.  

Execução indireta: Feita por terceiros, contratados pelo órgão ou entidade e sob 

qualquer dos seguintes regimes:  

 a) Empreitada por preço global – quando se contrata a execução da obra ou serviço por 

preço certo e total.  

 b) Empreitada por preço unitário – quando se contrata a execução da obra ou serviço 

por preço certo de unidades determinadas.  

c) Empreitada integral – compreende todas as etapas das obras, serviços e instalações 

necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada, até a sua entrega ao contratante em 

condições de entrada em operação, conforme especificações de segurança, requisitos técnicos 

e legais e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada.  

Execução de contrato: é cumprir fielmente as cláusulas do contrato e seus anexos. A 

execução refere-se não só à realização do objeto do contrato como, também, à perfeição técnica 

dos trabalhos, os prazos contratuais, às condições de pagamento e a tudo o mais que for 

estabelecido no reajuste como encargo de qualquer das partes. 

Executor ou Fiscal de contrato: funcionário designado para acompanhar, fiscalizar, 

supervisionar e atestar o recebimento do objeto de um contrato ou nota de empenho. 
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Executor substituto/suplente: funcionário que tem a responsabilidade de substituir o 

executor do contrato em seus impedimentos, tendo competência para praticar todos os atos 

inerentes ao executor do contrato; 

Exercício financeiro: período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro de 

um mesmo ano. 

Fiança Bancária: é a garantia fornecida por um banco que se responsabiliza perante a 

Administração pelo cumprimento das obrigações do contratado. 

Fiscal Setorial: funcionário (membro ou administrativo) designado junto ao local de 

execução do contrato, quando da prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores 

distintos ou em unidades desconcentradas da CODHAB, para o acompanhamento da execução 

do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, conforme política definida pelo 

Ordenador de Despesas; 

Fiscal Técnico – funcionário (membro ou administrativo) designado para o 

acompanhamento e fiscalização da execução do contrato nos aspectos técnicos, conforme 

política definida pelo Ordenador de Despesas; 

Garantia: forma de assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas por 

empresas em licitações e contratos, a ser exigida a critério da Administração, desde que prevista 

no instrumento convocatório, na forma do art. 68 e 69 da Lei 13.303/2016. 

Gestor do Contrato: é o responsável por tomar as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da avença administrativa, pois lhe incumbem as estratégias de gestão, tais como 

as questões relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pagamentos etc. 

Glosa: restrição de parte do valor indicado na fatura, reduzindo o preço a ser pago. 

Inexecução ou Inadimplemento de Contrato: é o descumprimento total ou parcial de 

qualquer cláusula contratual por uma das partes, resultante de ação ou omissão, culposa ou não. 

Acarreta sanções previstas na lei, no Edital ou no contrato, podendo ensejar a sua rescisão. 

Insumos: materiais e equipamentos utilizados na prestação dos serviços, bem como os 

benefícios oferecidos aos empregados – vale transporte, alimentação, seguros de vida e saúde, 

etc. 

Inexigibilidade de Licitação: modalidade que a Lei de Licitações desobriga a 

Administração de realizar o procedimento licitatório, por inviabilidade de competição. Se não 
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há competidores, não é necessária a licitação. As contratações mais comuns são aquelas em a 

Administração só encontra um fornecedor ou o representante comercial é exclusivo. A lista 

prevista na lei é apenas exemplificativa. 

Licitação: procedimento administrativo formal em que a Administração Pública 

convoca, mediante condições estabelecidas em ato convocatório, empresas interessadas na 

apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. 

Licitação Dispensável: modalidade que a Lei de Licitações estabelece em lista fechada 

as várias situações em que a licitação, embora possível, não é obrigatória. A lista prevista na lei 

13.303/2016 é exaustiva. 

Licitação Deserta: caracteriza-se quando não comparece licitantes ao evento. 

Licitação Fracassada: caracteriza-se quando há licitantes presentes ao evento, mas 

todas são inabilitadas ou todas as propostas são desclassificadas. 

Nota de empenho: é o documento emitido pela Gerência de Execução Orçamentária e 

Financeira que reserva dos recursos financeiros em favor do contratado. É uma garantia dada à 

contratada, no valor da despesa a ser executada, de que a Administração irá honrar o 

compromisso assumido. Pregoeiro: aquele que é designado para receber a proposta e os lances, 

verbais ou via Internet, analisar a aceitabilidade da proposta e efetuar sua classificação, habilitar 

o licitante e adjudicar o objeto ao vencedor. 

Projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto 

da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure 

a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, nos 

termos do inciso VIII, do art. 42, da Lei 13.303/2016, devendo conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e a 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; soluções técnicas globais e 
localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de 
reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 
realização das obras e montagem;  

b) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar 
à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para 
o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
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c) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo 
para a sua execução;  

d) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

Projeto Executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, nos termos do Inciso IX, do art. 42, da Lei 13.303/2016. 

Prova de regularidade fiscal: é uma exigência legal para todas as empresas 

participantes da licitação, a ser mantida durante o contrato como condição para pagamento de 

faturas e consiste na apresentação de:  

- Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Federal;  

- Certidão Negativa de Débitos da União;  

- Certidão Negativa de Débitos da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do 

Distrito Federal.  

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

- Certidões estaduais e municipais caso o domicílio fiscal da empresa seja diverso do 

Distrito Federal. 

Preposto: funcionário/empregado da empresa contratada que atua como elemento de 

ligação entre a parte contratada e a contratante. 

Prorrogação de vigência: é o prolongamento da vigência do contrato além do prazo 

inicial, com o mesmo contratado e nas mesmas condições anteriores. Assim sendo, a 

prorrogação, que é feita mediante termo aditivo, independe de nova licitação, podendo seu 

prazo ser igual, inferior ou superior ao do contrato original. 

Reajuste: aplicação de índice previsto em contrato sobre o preço avençado, após 

transcorrido o período constante no instrumento contratual ou no Edital para compensar os 

efeitos das flutuações decorrentes da majoração dos custos para execução do objeto, será 

aplicado índice geral ou setorial previsto no contrato com vigência superior a 01 (um) ano 
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Recebimento Provisório: é o recebimento de obra, serviço, compra ou locação de 

equipamento, para posterior verificação da conformidade com a especificação constante do 

contrato.  

Recebimento Definitivo: é o recebimento de obra, serviço, compra ou locação de 

equipamento, após o término da verificação da conformidade com a especificação do contrato.  

Reequilíbrio econômico-financeiro: é uma forma de ajuste financeiro no contrato 

firmado, para repor perdas excessivas e imprevisíveis, no intuito de restabelecer a relação entre 

os encargos da contratada e o benefício auferido pela Administração.  

Repactuação: é a atualização do valor do contrato, de acordo com o mercado, após 

transcorrido um ano, que poderá ser contado da assinatura do contrato ou da data limite para 

apresentação da proposta, conforme disposto no Edital ou contrato. Aplica-se aos contratos de 

prestação de serviços de mão de obra e objetiva a recomposição de seus custos, devidamente 

comprovada pela contratada. 

Rescisão contratual:  A possibilidade de a administração extinguir o contrato 

administrativo com base nas cláusulas avençadas no Contrato Administrativo. Mas é 

possível ser juridicamente possível a inserção de cláusula, nos contratos administrativos 

celebrados pela CODHAB que preveja a hipótese de rescisão em razão de interesse público 

superveniente, quer seja por força da Constituição Federal, quer seja pela natureza jurídica e 

pela razão de existência da companhia, e pela observância obrigatória da Lei nº. 9.784/1999 na 

atuação, aderido pelo DF pela Lei nº 2.834/2001, como entes pertencentes à Administração 

Pública Distrital. 

Seguro Garantia: é a garantia oferecida por uma companhia seguradora para assegurar 

a plena execução do contrato. 

RRT: é a comprovação de autoria de projetos. O registro é importante para 

profissionais, contratantes e sociedade. O RRT é obrigação do arquiteto e não pode ser 

transferida a terceiros, haja vista a determinação do Artigo 47 da Lei 12.378/2010: “O RRT 

será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de seu 

profissional habilitado legalmente no CAU. É exigida na contratação bem como nos casos de 

prorrogação ou alteração desses contratos e sem ela nenhum projeto arquitetônico poderá ser 

realizado. 
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SIGGO: Sistema Integrado de Gestão Governamental do Governo do Distrito Federal. 

Subcontratação: consiste na execução de parte do objeto em parcela expressamente  

autorizada pelo Termo de Referência ou Projeto Básico . O tema é regulado pelos arts.78, da 

lei nº 13.303/2016. Na subcontratação, não há vínculo entre a Administração e a empresa 

subcontratada pelo contratado. Porém, no caso de contratos de prestação de serviço e 

empreitada, a Administração passa a responder solidariamente com o contratante e com o 

subcontratado, pelos débitos trabalhistas e previdenciários. Portanto, se o objeto do contrato foi 

serviço contínuo ou obras e houver subcontratação, mesmo que admitida pelo edital e pelo 

contrato, o executor deve verificar se a empresa subcontratada está em dia com o sistema de 

seguridade social e paga regularmente os direitos trabalhistas. 

Termo Aditivo: instrumento pelo qual se formaliza a prorrogação do contrato e/ou a 

modificação de cláusulas contratuais, após exame da Procuradoria Jurídica da Codhab. 

Termo de Referência: documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a 

avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços 

praticados no mercado e o prazo de execução do contrato. Origina-se de Termo de Referência. 
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3.CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

O contrato administrativo é o produto do processo licitatório, constituindo-se no 

principal instrumento utilizado pela Companhia para atender suas demandas por bens, serviços 

e obras. Infelizmente, a mera assinatura do instrumento contratual não garante o fiel 

cumprimento do ajuste entre as partes. 

 

3.1 DEFINIÇÃO 

Contrato é definido por Mello (2021, p. 577) da seguinte maneira: 

“Relação jurídica formada por um acordo de vontades, em que as 

partes obrigam-se reciprocamente a prestações concebidas como 

contrapostas e de tal sorte que nenhum dos contratantes pode 

unilateralmente alterar ou extinguir o que resulta da avença.” 

De acordo com Di Pietro (2020) a Administração pode celebrar contratos sob dois 

regimes jurídicos: de direito privado ou de direito público. No primeiro regime, recepcionam, 

por exemplo, os contratos de compra e venda e comodato, que são regidos pelo Código Civil. 

No segundo, encontram-se os contratos tipicamente administrativos, sem paralelo no Direito 

Privado e inteiramente regidos pelo Direito Público, e ainda aqueles contratos que mesmo 

possuindo paralelo no Direito Privado, são regidos pelo Direito Público, como os contratos de 

empreitada. 

Assim, contrato administrativo é definido por Meirelles (2019, p. 206) como 

sendo: 

“Ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma 

com particular ou outra entidade administrativa para consecução de 

objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria 

Administração.” 
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Desse modo, contrato administrativo é um tipo específico de contrato, firmado pela 

Administração Pública e regido pelo Direito Público, em especial pela Lei n° 13.303/16, 

também conhecida como a Lei das Estatais. 

A presença da Administração Pública como uma das partes signatárias do contrato e em 

condições de estabelecer, ela própria, as regras que nortearão o ajuste, constituem 

características diferenciadoras dos contratos comuns. Também é importante aqui destacar a 

diferença entre convênio e contrato, pois o primeiro é um acordo que tem por partes órgãos, 

entidades da Administração e organizações particulares, cujos objetivos são recíprocos e há a 

cooperação mútua. 

No contrato, por sua vez, o interesse das partes é diverso, pois a Administração objetiva 

a realização do objeto contratado e ao particular, interessa o valor do pagamento 

correspondente. 

No convênio os interesses das partes são convergentes; no contrato são opostos (TCU, 

2006, p. 263). 

Deste modo, o interesse da Administração Pública no contrato é a aquisição do bem, do 

serviço ou de uma obra, enquanto o da contratada é receber o valor corresponde ao pactuado, 

não interessando à Administração o destino dos recursos repassados à contratada. No convênio, 

o objeto será uma cooperação e os recursos repassados deverão ser gastos de acordo com o 

especificado no convênio, sujeito à prestação e aprovação de contas ao final. 

 

3.2 PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Marcam profundamente a diferença entre o contrato comum e o contrato administrativo, 

pois garantem a participação da Administração na relação jurídica estabelecida entre as partes 

com supremacia de poder, com base no Direito Público, para fixar as condições iniciais do 

ajuste. 

Desse privilégio administrativo na relação contratual decorre para a Administração 

Pública a faculdade de impor tais cláusulas ao contratado (DI PIETRO, 2020). 

Ensina Meirelles (2019, p. 580) que cláusulas exorbitantes ou prerrogativas da 

Administração são "as que excedem do Direito Comum para assinalar uma vantagem ou uma 
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restrição à Administração ou ao contratado”. Ainda, segundo o autor, a cláusula exorbitante não 

seria lícita num contrato privado, porque desigualaria as partes na execução do avençado, sendo, 

porém perfeitamente aceitável no contrato administrativo. 

O funcionário responsável pelo acompanhamento do contrato deve conscientizar-se que 

há a supremacia do interesse público sobre o interesse particular e de determinadas 

prerrogativas que a Administração impõe ao particular no momento do certame licitatório. 

 

3.3 FISCALIZAÇÃO 

 

Trata-se de uma prerrogativa do Poder Público, disciplinada especificamente no art. 40 

da Lei n° 13.303/16 e pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC. Corresponde 

a exigência de que a execução do contrato seja acompanhada e fiscalizada por um representante 

da Administração (executor do contrato, também denominado em alguns órgãos como fiscal do 

contrato), especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, quando tratar-se de projetos de grande 

complexidade. 

Meirelles (2019) alerta que essa prerrogativa da Administração não exime o particular 

de suas responsabilidades, pois: Não retira ao particular a autonomia da execução dentro das 

cláusulas avençadas, nem lhe absorve as responsabilidades técnicas e econômicas do 

empreendimento; apenas permite que a Administração acompanhe sua realização, velando pela 

exatidão dos trabalhos, orientando-os convenientemente e impondo as modificações que o 

interesse público exigir ou o avanço da técnica aconselhar, mantida sempre a equação financeira 

inicial. 

 

3.4 APLICAÇÃO DE PENALIDADES 

 

A aplicação de penalidades, segundo Meirelles (2019), garantida a prévia defesa, é uma 

medida auto-executória, ou seja, independe de autorização judicial, da qual se vale a 

Administração quando verifica a inadimplência do contratado na realização do objeto, no 

atendimento dos prazos ou no cumprimento de qualquer outra obrigação. 
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Deste modo, a inexecução total ou parcial daquilo que foi acordado no contrato dá à 

Administração Pública a prerrogativa de aplicar sanções de natureza administrativa, dentre as 

indicadas nos art. 82 a 84 da Lei n° 13.303/16 e nos arts. 158 a 165 do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos – RILC desta CODHAB. 

A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não 

cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos obedece, no âmbito da Administração 

Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas 

estabelecidas no Decreto n° 26.851, de 30 de maio de 2006 e suas alterações posteriores. De 

acordo com o Decreto, estabeleceu-se que são competentes para aplicar as penalidades dos 

incisos I ao III, a Subsecretaria de Compras e Licitações (SUCOM), quando o descumprimento 

da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e o Ordenador de Despesas do 

órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual. 

Quanto à declaração de inidoneidade o art. 6°, do referido Decreto estabelece que: 

"será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente 

do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução 

processual”. De acordo com Fernandes (2002, p. 2) ordenador de despesas 

é o "funcionário público investido de autoridade e competência para emitir 

e autorizar pagamentos”. 

No caso específico da CODHAB/DF, em obediência ao citado Decreto e suas alterações 

posteriores, compete ao Diretor Presidente a aplicação das penalidades administrativas, 

considerando que ele é o Ordenador de Despesas, e ao Diretor de Administrativo-Financeiro a 

emissão das notas de empenho. 

A Lei n° 13.303/2016 em seu art. 83 estabelece quais são as penalidades a que estão 

sujeitas as empresas que contratam com a Administração Pública do seguinte modo: 

“Art. 83. Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a 

sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções:     (Vide Lei nº 14.002, de 2020) 

I - Advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
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III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou 

pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente. 

§ 2º As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) 

dias úteis.” 

O processo para penalização da empresa contratada por infração contratual é 

inicialmente motivado pelo executor e formalizado pela Diretoria cuja gestão do contrato esteja 

subordinada e sempre que necessário submetido à apreciação da Procuradoria Jurídica desta 

CODHAB/DF. 

Os casos mais comuns que resultam a aplicação são o descumprimento do prazo de 

entrega, desrespeito às especificações e recusa na entrega do material. 

O rito para a formalização de aplicação de penalidade deverá sempre garantir a ampla 

defesa da empresa contratada, obedecendo os seguintes passos, além dos dispostos nos arts. 164 

e 165 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos: 

 

“I - o executor comunica ao Diretor da área cuja gestão do contrato 

esteja subordinada a ocorrência de um fato passível de sanção 

administrativa recomendando pela aplicação da sanção aplicável ao caso; 

II - o fato é analisado na citada Diretoria, constatando-se indícios 

de irregularidade, a contratada é notificada da possível aplicação de sanção, 

sendo garantido o direito ao contraditório, ampla defesa, vistas ao processo 

e o prazo de 10 dias úteis para apresentação de defesa prévia (art. 83 §2º 

Lei 13.303/16); 
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III - apresentada a defesa prévia, a mesma é analisada pela 

Diretoria e considerando-a improcedente é aplicada a penalidade, sendo 

concedido novo prazo de 5 dias úteis para a apresentação de recurso; 

IV - apresentado o recurso, o processo é encaminhado para a 

Procuradoria Jurídica da CODHAB/DF, para análise final; 

V - de posse do parecer jurídico, o Diretor irá deliberar sobre o 

recurso apresentado, encaminhando os autos ao Diretor Presidente para a 

decisão final; 

VI - caso o recurso seja indeferido, a contratada será comunicada, 

ratificando a penalidade e concedendo o prazo de 10 dias úteis para o 

pagamento da penalidade de multa ou a retenção de eventuais créditos a 

receber correspondendo ao valor da multa; 

VII - na hipótese de não pagamento, o processo é encaminhado à 

Secretaria de Fazenda para inscrição dos valores devidos na Dívida Ativa 

do Governo do Distrito Federal - GDF; 

VIII - no caso de aplicação da penalidade de Suspensão Temporária 

para Licitar com a Administração, a mesma será publicada no Diário Oficial 

do Distrito Federal e comunicada à Central de Compras; 

IX - quanto à Declaração de Inidoneidade, após as fases de defesa 

prévia e recurso, o processo é encaminhado para a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação, pois é de competência do Secretário 

de Estado a aplicação desta penalidade.” 
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3.5 EXIGÊNCIA DE GARANTIA 

 

A apresentação de garantia pela empresa contratada visa tão somente garantir a 

execução do contrato, de modo a preservar o interesse público. 

A faculdade de exigir garantia nos contratos de obras, serviços e fornecimentos está 

prevista no art. 70, § 1° da Lei n° 13.303/16, podendo abranger as seguintes modalidades: 

“Art. 70. Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações 

de obras, serviços e compras. (Vide Lei nº 14.002, de 2020) 

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

de garantia: 

I - caução em dinheiro; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária. 

§ 2º A garantia a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por 

cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições 

nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3º deste artigo. 

§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo 

complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia 

previsto no § 2º poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor 

do contrato. 

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída 

após a execução do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na 

hipótese do inciso I do § 1º deste artigo.” 

A definição da exigência ou não da garantia contratual deve ser definida na fase de 

elaboração do edital, de modo que os licitantes possam incluir em suas propostas os custos 

decorrentes de tal procedimento. 
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Uma vez exigida a garantia, o contratado deverá mantê-la durante toda a vigência do 

contrato, procedendo a sua atualização nas hipóteses de acréscimo, supressão ou reajuste do 

valor contratual. Cabe à Administração realizar o controle e baixa das garantias apresentadas. 

Observe que o termo garantia aqui mencionado não se refere à garantia técnica do bem, 

serviço ou obra adquirido, a qual deverá possuir prazos e condições de execução estabelecidas 

no edital e no contrato. Também é importante destacar que o contratado não possui mecanismos 

para exigir da Administração qualquer tipo de garantia quanto ao pagamento devido, exceto a 

nota de empenho. 

 

3.5 RESTRIÇÕES AO USO “DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO -CUMPRIDO” 

 

No Direito Privado, de acordo com Di Pietro (2019), quando uma das partes descumpre 

o contrato a outra pode descumpri-lo também, socorrendo-se da chamada exceção do contrato 

não-cumprido (exceptio non adimpleti contractus), com fundamento no Código Civil. 

No contrato administrativo, o art. 155, I a XIV do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos - RILC estabelece as possibilidades de rescisão contratual por iniciativa do contratado 

em virtude de inadimplência continuada da Administração Pública. 

Observa-se que o RILC não prevê a possibilidade de o contratado suspender ou rescindir 

o contrato de maneira abrupta, como visto a seguir: 

“Art. 155. Constituem motivo para rescisão do contrato, a sua 

inexecução total ou parcial, com as consequências cabíveis:  

I - o descumprimento de obrigações contratuais;  

II - a alteração da pessoa do contratado, mediante:  

a) a subcontratação parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, 

total ou parcial, a quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia 

autorização da CODHAB/DF, observado o presente Regulamento;  
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b) a fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com 

outrem, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem 

prévia autorização da CODHAB/DF.  

III - o desatendimento das determinações regulares do gestor ou 

fiscal do contrato;  

IV - o cometimento reiterado de faltas na execução contratual;  

V - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  

VI - a decretação de falência ou a insolvência civil do contratado;  

VII - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da 

estrutura da contratada, desde que prejudique a execução do contrato;  

VIII - razões de interesse da CODHAB/DF, de alta relevância e 

amplo conhecimento, justificadas e exaradas em processo administrativo;  

IX - o atraso nos pagamentos devidos pela CODHAB/DF decorrentes 

de obras, serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação;  

X - a não liberação, por parte da CODHAB/DF, de área, local ou 

objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos 

contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no 

projeto;  

XI - a ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, 

regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato; XII - a não 

integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado;  
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XIII - o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos;  

XIV - o perecimento do objeto contratual, tornando impossível o 

prosseguimento da execução da avença;  

Parágrafo Único. Os casos de rescisão contratual devem ser 

formalmente motivados nos autos do processo, devendo ser assegurado o 

contraditório e o direito de prévia e ampla defesa.” 

 

3.6 CONTRATOS DE NATUREZA CONTÍNUA 

 

Conceito: serviços continuados são aqueles cuja interrupção possa comprometer 

significativamente a continuidade das atividades da Administração, e cuja necessidade se 

perpetue por mais de um exercício financeiro e continuamente 

De acordo com o TCU (2006, p. 332), os serviços executados de forma contínua são 

aqueles: auxiliares e necessários à Administração, no desempenho de suas atribuições, que se 

interrompidos podem comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação deva 

estender-se por mais de um exercício financeiro. São exemplos de contratos contínuos: 

fornecimento de água, energia, combustível, serviços de reprografia, manutenção de veículos, 

vigilância, copeiragem, conservação e limpeza e outros. 

A vantagem dos contratos contínuos é a possibilidade de simplificação das aquisições 

pela Administração, reduzindo processos repetitivos. Contudo isso não significa que a 

prorrogação dos contratos é automática, ou que os preços pactuados sejam imutáveis, ou ainda 

que se possa desprezar os preços atualizados praticados pelo mercado. 

Alguns pré-requisitos devem ser observados pela Administração e, em especial, pelo 

executor do Contrato, pois o processo de prorrogação não é automático, devendo ser sempre 

formalizado mediante termo aditivo. Os principais, de acordo com o TCU (2006), são: 
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“I - o edital e o contrato devem estabelecer a possibilidade de 

prorrogação; caso contrário, não será possível a sua efetivação; 

II - a prorrogação ou outro aditamento não pode alterar o objeto 

do contrato; 

III - realização de nova pesquisa de preços, de modo a comprovar 

cabalmente que o preço contratado esteja em conformidade com o de 

mercado e, portanto, vantajoso para o contratante; 

IV - justificativa da necessidade de prorrogação.” 

A pesquisa de preço é com certeza a mais trabalhosa e delicada a ser realizada. Não 

pode simplesmente o executor solicitar à contratada a apresentação de orçamentos de empresas 

concorrentes. Alguém imagina que essa empresa irá apresentar algum orçamento com proposta 

inferior ao dela? 

A Companhia não está isolada no serviço público, existem inúmeros órgãos distritais e 

federais que possuem demandas semelhantes às nossas, podendo eles serem importante fonte 

de consulta para balizamento de preços. 

Planejamento, iniciativa e atenção aos prazos são aspectos importantes que devem ser 

levados em conta pelo executor ao longo do acompanhamento do contrato, pois assim, poderá 

dispor das informações corretas para no prazo adequado motivar o pedido de prorrogação de 

vigência. 

É importante alertar que uma vez expirado o prazo de vigência de um contrato é 

juridicamente impossível a realização de qualquer aditamento ao mesmo. 

 

3.6.1 Peculiaridades:  

 

• a prorrogação só será possível se prevista no Edital e contrato, se presentes os 

requisitos legais como obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, 

comprovados por estudos técnicos e financeiros, e devidamente justificado pela autoridade 
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competente, e desde que os valores não ultrapassem o limite previsto para a modalidade de 

licitação escolhida.  

 

• erro grave: a contratação de serviços cujas atividades são inerentes às categorias 

funcionais constantes do plano de cargos e carreiras do órgão ou entidade.  

• é recomendável que o contato do executor com os empregados da empresa 

contratada seja feito exclusivamente por meio do preposto da empresa, restringindo também os 

contatos entre os funcionárioes e os empregados da empresa, evitando-se eventuais desvios de 

função.  

• é recomendável que haja treinamento de ambientação no local da prestação de 

serviços, para os empregados e preposto da contratada, com vistas a orientações diversas como:  

- Direitos relativos aos empregados, estipulados no contrato e deveres inerentes à 

legislação trabalhista, como a utilização de uniforme adequado e equipamentos de segurança, 

bem como a exigência, à contratada, da manutenção de caixa de primeiros socorros;  

- Modalidade de controle de frequência;  

- Normas relativas a conduta dentro do órgão ou entidade, local da prestação de serviços, 

onde se preza a disciplina, a ética, o respeito e a proibição de comércio de quaisquer produtos;  

- Exigências quanto à utilização de crachás ou outro meio de identificação avençados;  

- Definição do responsável a quem os empregados devem se reportar ou obedecer 

ordens, no caso o preposto da contratada.  

- Indicação de salas destinadas a vestiário dos empregados ou depósito de materiais 

utilizados no serviço, sendo de bom alvitre que o executor possua cópia da chave do local.  

- Apresentação do executor do contrato;  

- Indicação, pela contratada, de números de telefone a serem utilizados no caso de 

emergência ou finais de semana.  

 

3.7 FORMALIZAÇÃO 

 

O Decreto n° 23.287, de 17 de outubro de 2002 definiu os modelos de contratos que 

serão utilizados no âmbito do Governo do Distrito Federal de acordo com a contratação 
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realizada. Ademais a minuta deverá ser sempre analisada e aprovada por assessoria jurídica 

competente. 

Na CODHAB/DF, a minuta de contrato é elaborada pela área autora do Projeto Básico 

ou Termo de Referência. De maneira geral, a formalização dos contratos é obrigatória para as 

despesas licitadas nas modalidades de pregão, concorrência e tomada de preços e para as 

aquisições realizadas mediante contratação direta (dispensa ou inexigibilidade de licitação), 

cujos valores sejam superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para obras e serviços de 

engenharia e, para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Independentemente do valor e modalidade de licitação, é recomendável a formalização do 

contrato. 

É facultada sua formalização nos casos de compra com entrega imediata (até trinta dias 

após a emissão da nota de empenho) e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 

obrigações futuras. Entretanto, neste caso, o instrumento de contrato é substituído pela nota de 

empenho, a qual deve conter discriminadas as cláusulas essenciais estabelecidas para os 

contratos, conforme dispõe o art. 73 da Lei n° 13.303/2016. Desta maneira, poderá haver 

despesas que não terão contratos celebrados, mas nunca haverá despesa sem a correspondente 

nota de empenho. 

Após a realização do processo licitatório ou de contratação direta e da emissão da nota 

de empenho é remetido ao Diretoria de Administração e Gestão - DAGES, onde serão adotados 

procedimentos que visem a: 

I - Elaboração do contrato; 

II - Colheita das assinaturas das partes; 

III - Publicação do resumo do contrato no Diário Oficial; 

IV - Publicação do executor do contrato; 

V - Depósito da garantia contratual na conta da CODHAB ou do GDF, quando for 

o caso; 
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3.8 TERMOS ADITIVOS 

 

Os contratos administrativos podem ser modificados na forma prevista no arts. 72 e 81 

da Lei n° 13.303/16. Essas modificações são formalizadas por meio de instrumento denominado 

termo aditivo. Existem quatro principais motivos para a realização de um aditamento: 

I - prorrogação do prazo de vigência contratual, mais comumente observada nos 

contratos de natureza continuada; 

II - acréscimo ou supressão quantitativos dos valores dos contratos, de acordo com 

os percentuais estabelecidos em lei; 

III - alterações qualitativas (alteração de especificações), na qual recomenda-se que 

sejam observados os limites estabelecidos pelas alterações quantitativas; 

IV - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Evidentemente que cada aditamento é um caso específico e assim deve ser tratado. 

Porém, de maneira geral, o executor deve providenciar os seguintes documentos: 

I - exposição de motivos, assinada pelo executor do contrato; 

II - proposta comercial da Contratada; 

III - pesquisa de preços no mercado que demonstrem que os preços praticados pela 

contratada são vantajosos para a Administração; 

IV - comprovação de regularidade fiscal da contratada, que pode ser levantada por 

meio eletrônico, por meios dos seguintes sítios eletrônicos: 

a) Certidão de Regularidade do FGTS: www.caixa.gov.br; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União: www.receita.fazenda.gov.br ; e 

c) Certidão Negativa de Débitos com o GDF: www.economia.df.gov.br. 

Ressalta-se que pode ser aceita a certidão positiva com efeitos de negativa. 

A solicitação de um termo aditivo desencadeia uma série de procedimentos a serem 

adotados pela Diretoria Administrativo-Financeira e Assessoria Jurídica, tais como: 

I - análise da documentação pela DAGES/GEAD quanto a viabilidade técnica e 

formal; 
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II - análise da documentação pela DAGES/GEOFI quanto a viabilidade 

orçamentária e financeira; 

III - elaboração da minuta do termo aditivo pela área proponente; 

IV - análise da documentação pela Procuradoria Jurídica quanto a legalidade do 

pleito; 

V - assinatura do termo aditivo pelas partes; 

VI - publicação do extrato do termo no Diário Oficial do Distrito Federal; 

a) A publicação deverá ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura, 

para ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias daquela data. VII - emissão de nota de empenho 

pela GEOFI, quando for o caso. 

A formalização de um termo aditivo é um procedimento rotineiro do sistema logístico e 

somente poderá ser realizado durante a vigência do contrato. 

Contudo, como se observa, há uma série de procedimentos antes da formalização do 

termo de aditamento. Daí a importância que a solicitação seja feita com antecedência mínima 

de 30 dias corridos ou úteis? 

 

3.9 PRINCIPAIS MODALIDADES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Antônio A. Queiroz Telles (2000, p. 257), afirma que "basta verificar o cotidiano da 

Administração Pública para se constatar a prática de inúmeras modalidades, que adquirem 

diversas formas legais, de acordo com o interesse público”. 

Dentre as modalidades, inúmeras como afirmado por Telles (2000), este manual destaca 

as mais comuns para a CODHAB/DF na consecução de seus objetivos, quais sejam: contrato 

de obra pública, de prestação de serviço, de fornecimento e o de concessão. 
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3.10 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

 

A melhor definição de obra está disposta na Lei de 14.133/2021 que define a expressão 

obra da seguinte forma: "toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das 

profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um 

conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da 

natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel”. 

Construção é "a conjugação de materiais e atividades empregados na execução de um projeto 

de engenharia”; reforma é "a obra de melhoramento da construção, sem ampliar sua área”, e 

ampliação, a "obra que tem por objeto aumentar a área da construção”, conforme expõe 

Granziera (2002). 

O contrato de obra pública caracteriza-se pela maior concentração de materiais em 

relação aos serviços prestados. 

Para ser executor de um contrato de obras, preferencialmente o funcionário deve ser 

Engenheiro. Se não for possível, a função deverá ser executada por funcionário de nível 

superior, com a ajuda de um Engenheiro, contratado para fiscalizar a obra. 

Quanto ao acompanhamento contratual, o executor deve observar os mesmos 

procedimentos inerentes aos contratos de prestação de serviços de engenharia e demais 

contratos, no que for aplicável, bem como o cumprimento rigoroso dos prazos, de forma que as 

etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo estejam conforme 

o cronograma. 

Além disso, o executor deve comunicar à contratada sobre o atendimento das 

especificações contratuais, como: instalação dos canteiros, mobilização de pessoal e 

equipamentos, cronograma de desembolso, cumprimento de normas trabalhistas, de segurança 

do trabalho, resoluções do CONFEA/CREA/CAU e demais normas vigentes. 

Ao executor também cabe procurar esclarecer ou solucionar falhas ou omissões do 

projeto básico ou executivo, aceitar ou não a substituição de materiais indicados pela empresa, 

de forma a atender as especificações técnicas.  

Como nos demais contratos, o executor deve verificar eventuais acréscimos e 

supressões, bem como prorrogações contratuais, encaminhando para pagamento as faturas 
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devidamente atestadas. As faturas serão pagas com base nas medições – já aprovadas pela 

fiscalização - de serviços efetivamente executados pelo contratado.  

Medição: refere-se à especificação dos serviços executados e já aprovados pela 

fiscalização, com detalhamento da quantificação e discriminação e com observância de todas 

as exigências técnicas e contratuais. 

É obrigatório, para o contratado, a manutenção e preenchimento de um Diário de Obra 

ou Livro de Boletim de Ocorrências, disposto no canteiro da obra e rubricado pelo executor do 

contrato. 

Na ocorrência de qualquer irregularidade, como descumprimento de prazo de execução 

ou do cronograma físico, inadimplência de cláusulas contratuais ou o não atendimento às 

determinações da fiscalização, o executor deve tomar providências no sentido de cientificar o 

superior quanto às sanções aplicáveis ao caso, garantida, sempre, a prévia defesa.  

Interdição: ato em que a Administração determina a paralisação da obra, serviço ou 

fornecimento, que estejam em desacordo com o contrato.  

Intervenção: quando a Administração, para evitar prejuízo, assume a execução da obra, 

face à sua iminente paralisação, causada pela incapacidade do contratado em executá-la a 

contento. A intervenção persiste até que o contrato seja rescindido ou a situação seja 

normalizada. 

 

3.11 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

A melhor definição de serviço é a da Lei 14.133/2021 que define o termo serviço como 

sendo: 

“atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada 

utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração” 

A exemplo disso podemos citar: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 

conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, 

seguro ou trabalhos técnicos- profissionais” 
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Já Meirelles (2019) define contrato de serviço como sendo: 

"todo ajuste administrativo que tem por objeto uma atividade 

prestada à Administração, para atendimento de suas necessidades ou de seus 

administrados”. 

Objetivam, assim, o atendimento das necessidades da Administração Pública, 

distinguindo-se da obra pela predominância da atividade operativa sobre o material empregado, 

constante nesta última. Assim, a atividade operativa é que define e diversifica o serviço, 

abrangendo desde o trabalho braçal do operário até o labor intelectual do artista ou a técnica do 

profissional mais especializado. 

Assim Meirelles (2019) resumidamente distingue o serviço da obra como sendo a 

predominância da atividade sobre o material empregado. 

 

3.11.1 Contratos de prestação de serviços de conservação e limpeza 

 

Além dos itens previstos no item 3.6, o executor deve observar:  

o Limpeza das áreas internas, externas e fachadas, conforme caracterizado na 

especificação dos serviços;  

o Se há produtividade mínima por categoria profissional envolvida, considerando 

a área física e a jornada de trabalho; e  

o Demais recomendações contidas no contrato e no Edital.  

 

3.11.2 Contratos de prestação de serviços de manutenção predial 

 

Os serviços de manutenção predial foram considerados em separado dos serviços de 

conservação e limpeza. Envolvem atividades como manutenção de rede elétrica e hidráulica, 

confecção de chaves, dedetização, pequenos reparos e demais serviços necessários ao bom 

funcionamento da área física da Administração. 

Embora alguns serviços exijam profissionais registrados no CREA/CAU para a 

supervisão, não são considerados serviços de engenharia/projetos.  
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Para o acompanhamento deste tipo de contrato, além de tudo o que foi exposto 

anteriormente, o executor deve fiscalizar sempre a retirada de material remanescente de obra; a 

substituição de peças e equipamentos; o uso de equipamentos de segurança pelos empregados 

da contratada, bem como orientar o preposto da empresa sobre a proibição de execução de 

serviços na residência dos funcionários. 

A manutenção predial envolve também a verificação quanto à execução de outros 

contratos que afetem o funcionamento dos Edifícios e demais locais da Administração. 

 

3.11.3 Contratos de prestação de serviços de vigilância 

 

São serviços que dizem respeito à segurança dos bens e funcionários da Administração, 

podendo ensejar responsabilidade por danos causados a terceiros, por utilizar armamento. 

Na prestação de serviços de vigilância, é permitida a utilização de câmeras e a 

verificação de bolsas e outros portadores de objetos, bem como a revista efetuada por meio 

eletrônico; porém não se recomenda a revista pessoal.  

Havendo resistência ou oposição do envolvido, deve ser convocada a autoridade 

policial. O Executor do Contrato deve acautelar-se porque poderá ser intentada posterior ação 

de reparação de danos morais, motivo pelo qual os indícios devem ser consistentes. 

Ações recomendáveis ao executor do contrato de vigilância: 

• verificar os Certificados de Formação de Vigilantes dos executores dos serviços;  

• verificar a escala de serviços, nomes dos vigilantes, seus postos e horários;  

• verificar se no fornecimento de uniformes não houve repasse de custos pela 

contratada; se todas as armas possuem Nota Fiscal, Registro e Porte, não permitindo o uso de 

armas recarregadas e se todos os vigilantes possuem atestados de antecedentes civil e criminal.  

• exigir da contratada que seja afixado em cada Posto, números de telefones úteis 

ao serviço como: Delegacia, Corpo de Bombeiros, responsáveis pela Administração e outros.  

• orientar o preposto da empresa no sentido de cumprir todas as normas e 

orientações da Administração, inclusive Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.  

• observar e acompanhar a implementação, pela contratada, dos deveres e 

condições a ela impostos no contrato.  
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• ter conhecimento dos deveres dos vigilantes estipulados no contrato, edital ou 

projeto básico.  

3.11.4 Dos contratos de prestação de serviços de engenharia/Projetos 

 

Para que se configurem serviços de engenharia, a atividade deve estar enquadrada na 

Resolução nº 218 do CONFEA e Resolução 51CAU/BR e ser considerada preponderante em 

relação à complexidade e custos, diante de outras atividades abrangidas pelo contrato. 

Apesar da necessidade de anotações no CREA/CAU, a exigência de profissional 

habilitado nesse Conselho, por si só não configura serviço de engenharia/projetos. 

Qualquer contrato para a execução de obras ou prestação de serviços de engenharia, 

arquitetura e agronomia, fica sujeito à “Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)” ou a 

“Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), pelo respectivo  Conselho Regional em cuja 

jurisdição for exercida a respectiva atividade. Da mesma forma, qualquer alteração em contratos 

dessa espécie gera a obrigatoriedade de ART/RRT complementar. 

Quanto ao acompanhamento da execução contratual, o executor deve observar as 

mesmas regras anteriores e outras como: 

• acompanhamento documental;  

• verificação periódica da qualidade dos materiais empregados;  

• verificação periódica da qualidade da mão-de-obra;  

• exigência de testes, provas de carga.  

• obediência às normas técnicas oficiais;  

• requisitar diário de obra ou boletim de ocorrências ou recomendar a sua 

instituição.  

• verificação quanto a existência de preposto, representante da empresa 

contratada.  

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, relativos a esse 

tipo de serviço, correm por conta do contratado. 
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3.12 CONTRATOS DE FORNECIMENTO 

 

A Administração Pública demanda uma grande soma de produtos e bens, de variedades, 

quantidades e de localidades mais variadas possíveis, os quais precisa adquirir, principalmente, 

de pessoas jurídicas de direito privado. Uma expressão de relevo no tocante a essa modalidade 

contratual é a da compra. 

 Di Pietro (2019) define fornecimento como sendo o “contrato administrativo pelo qual 

a Administração Pública adquire bens móveis e seminovos necessários à execução de obras ou 

serviços”.  

Já Meirelles (2019) esclarece um pouco mais, ao defini-lo como um "ajuste 

administrativo pelo qual a administração adquire coisas móveis (materiais, produtos 

industrializados, gêneros alimentícios etc.) necessárias à realização de suas obras ou à 

manutenção de seus serviços”. 

Dessa forma, os contratos de fornecimento são os mais rotineiros firmados pela 

Companhia, pois se destinam, por exemplo, à aquisição de materiais de limpeza, de escritório, 

equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos diversos, dentre outros. 

Verificar sempre, na contratação e durante a execução contratual, se a contratada 

ofereceu a outros órgãos públicos alguma vantagem ou desconto, que possa servir de parâmetro 

para a adequação do valor ajustado no contrato. 

Analisar se a contratada poderá cumprir os prazos estipulados no contrato, para a entrega 

do objeto, especialmente no caso de compras de grande vulto.  

Se houver necessidade, e desde que autorizado pelo Ordenador de Despesa, o executor 

poderá verificar, no próprio estabelecimento do contratado, todo o processo que envolve a 

construção, fabricação ou montagem do objeto do contrato.  

Verificar se a contratada efetuou os acréscimos ou reduções quantitativas, conforme 

acordado no termo aditivo.  

No caso de fornecimento integral, o executor, ao receber o objeto, deve observar a 

quantidade e qualidade especificada na nota ou fatura, em comparação com o especificado no 

contrato, evitando-se problemas de regularização posteriores, já que o pagamento é efetuado 

logo após o recebimento.  
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Enviar para Contratada a Nota de Empenho, instruindo o processo com a confirmação 

do recebimento desta.  

Monitorar o prazo de entrega do material, efetuando contatos e tomando medidas 

necessárias para o cumprimento do prazo de entrega.  

No caso de atraso de entrega do material, havendo ou não a solicitação da empresa para 

prorrogação do prazo, cabe ao executor informar ao Ordenador de Despesa, para deliberação 

acerca da aplicação das penalidades cabíveis, assegurando a ampla defesa e contraditório à 

Contratada. Deve ainda, o executor manifestar-se quanto à viabilidade ou não da aceitação do 

pleito, considerando o interesse da Administração, bem como o prejuízo à execução do objeto.  

Informar sobre qualquer descumprimento das Cláusulas Contratuais do edital ou Ata de 

Registro de Preços,  

Informar ao Diretor Presidente, qualquer pretensão da Contratada, relativa à troca de 

marca do objeto a ser entregue, emitindo opinião acerca da ocorrência de prejuízo ou não à 

Administração.  

O executor deve atentar para o fato de que a vigência dos contratos de fornecimento está 

adstrita ao respectivo crédito, dentro do exercício financeiro, exceto quando o objeto está 

vinculado ao Plano Plurianual, caso em que o contrato poderá ser prorrogado no interesse da 

Administração. Se houver abertura de créditos adicionais, por Lei, a vigência poderá ultrapassar 

o exercício financeiro.  

 

3.13 CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

Di Pietro (2019) define contrato de concessão como aquele que “pelo qual a 

Administração Pública faculta ao particular a utilização privativa de bem público, para que a 

exerça conforme a sua destinação". 

Meirelles (2019) expande tal definição da seguinte maneira: 

O ajuste pelo qual a Administração delega ao particular a execução remunerada de 

serviço ou de obra pública ou lhe cede o uso de um bem público, para que o explore por sua 

conta e risco, pelo prazo e nas condições regulamentares e contratuais. 
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Diante da conceituação acima, logo se percebe que esta modalidade contratual se 

subdivide em três espécies, quais sejam: o contrato de concessão de serviço público, o de obra 

pública e o de uso de bem público. Meirelles (2019) define contrato de concessão de uso de 

bem público da seguinte maneira: É o destinado a outorgar ao particular a faculdade de utilizar 

um bem da Administração segundo a sua destinação específica, tal como um hotel, um 

restaurante, um logradouro turístico ou uma área de mercado pertencente ao Poder Público 

concedente”. 

Esses contratos diferenciam-se dos demais, porque aqui são geradas receitas e não 

despesas para o Estado e o prazo de vigência não está limitado a 60 (sessenta) meses. 

 

3.14 CREDENCIAMENTO 

 

De acordo com Fernandes (2002), quando a Administração convoca todos os 

profissionais de um determinado setor, dispondo-se a contratar todos os que tiverem interesse 

e que satisfaçam os requisitos estabelecidos, fixando ela própria o valor a que se dispõe a pagar, 

não haverá razão para competição entre os licitantes, pois a todos é assegurada a contratação. 

Dessa impossibilidade de competição, surge a figura do credenciamento, que segundo 

Fernandes (2002). 

 O Tribunal de Contas da União (TCU) no Informativo de Licitações e Contratos nº 

386/2000 entende que: 

“O credenciamento, entendido como espécie de inexigibilidade de licitação, é ato 

administrativo de chamamento público de prestadores de serviços que satisfaçam determinados 

requisitos, constituindo etapa prévia à contratação, devendo-se oferecer a todos igual 

oportunidade de se credenciar.” 
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3.15 REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

 

A Administração Pública executa suas finalidades de duas formas: direta ou 

indiretamente. A execução direta é feita pela própria Administração, pelos próprios meios, por 

intermédio de funcionários lotados em um departamento interno, no âmbito de cada órgão  

Na execução indireta a Administração contrata terceiros para realizar obra ou serviço 

por meio de procedimento de contratação. 

A execução indireta inclui os regimes de empreita por preço global, empreitada por 

preço unitário, tarefa, empreitada integral, contratação semi-integrada, e contratação integrada 

conforme disposto no art. 13 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC. 

 

3.15.1 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 

Quando for possível definir previamente no projeto básico e/ou executivos, com boa 

margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase 

contratual. 

 

3.15.2 EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

 

Casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de 

quantitativos em seus itens orçamentários. 

 

3.15.3 TAREFA 

 

Contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realização de 

serviços técnicos comuns e de curta duração. 

 

3.15.4 EMPREITADA INTEGRAL 

contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das 

etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado 
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até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características 

adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais 

para sua utilização com segurança estrutural e operacional 

Aos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente de 

alta complexidade, em condição de operação imediata. 

 

3.15.5 CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA 

 

Quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades dos serviços 

a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia que 

possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias; 

 

3.15.6 CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

 

Quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza predominantemente 

intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes 

metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado. 

 

4 EXECUTOR DE CONTRATO/FISCAL 

 

Executor de contrato/fiscal: é o funcionário previamente designado pelo Diretor 

Presidente da CODHAB/DF, por meio de Resolução, para acompanhar e fiscalizar a execução 

do contrato.  

Pode ser pessoa física ou órgão público investido nessa função por designação 

específica.  

Executor substituto/fiscal: designado para o exercício das funções do titular, no caso de 

impedimento eventual.  

Comissão Executora: grupo de funcionários designados para a fiscalização e 

acompanhamento de contratos, devido à sua natureza e/ou complexidade ou por exigência legal.  
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Preferencialmente, o executor e seu substituto devem possuir conhecimento e 

experiência na área do contrato, treinamento e, em certos casos, formação e habilitação 

adequada ao objeto do contrato. Devem também ter conhecimento da terminologia e diretrizes 

básicas que norteiam os contratos administrativos  

A fiscalização contratual é a principal arma da Administração no combate às 

irregularidades que ocorrem durante a execução do contrato, fazendo do Executor o principal 

responsável, juntamente com a contratada, do sucesso do ajuste em todos os seus aspectos.  

 

4.1 DESIGNAÇÃO  

 

O ato administrativo usado para a designação de executores de contratos e seus 

substitutos, no âmbito da CODHAB, é a Resolução. Após ser emitida, Diretor Presidente, 

mediante indicação do titular da unidade orgânica onde os serviços serão executados. 

A chefia da unidade demandante indicará um nome dentre seus subordinados, podendo 

a indicação recair sobre o próprio chefe.  

Poderá ser designada comissão executora, em razão da natureza do contrato ou sua 

complexidade.  

A não indicação do executor constituirá óbice para a continuidade dos procedimentos 

que envolvem toda a execução contratual.  

O executor designado deve estar lotado na unidade orgânica, diretamente responsável 

pela supervisão das atividades a que o contrato esteja relacionado, conforme art. 2º da 

Resolução 113/2022. 

Recomenda-se que a designação recaia sobre o funcionário que elaborou o Projeto 

Básico ou Termo de Referência, pois muitas vezes é a pessoa que detém maior conhecimento 

sobre o objeto do contrato. 

 As indicações dos executores e substitutos devem conter nome completo, matrícula, 

CPF, cargo, ramais telefônicos e e-mail funcional, sendo imprescindível a indicação de 

substitutos dos executores para todo e qualquer contrato.  
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4.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO EXECUTOR/FISCAL 

 

É de fundamental importância o Executor de contratos controlar/acompanhar os 

seguintes documentos: 

 

• Projeto Básico/Termo de Referência;  

• Edital;  

• Contrato;  

• Termo Aditivo;  

• Extrato da Publicação do Contrato no DODF;  

• Autorização de reajuste;  

• Apostilamentos;  

• Publicação da Ordem de Serviço.  

 

4.3 ATRIBUIÇÕES DO EXECUTOR/FISCAL 

 

• Solicitar abertura de processo para pagamento no SEI dos contratos ou convênios 

e nele anexar toda a documentação referente ao seu desdobramento; 

• Anexar ao processo cópia do contrato ou convênio, bem como seus respectivos 

aditivos e portaria com designação do executor; 

• Anexar cópia da Nota de Empenho, Nota Fiscal e Certidões (INSS, FGTS, 

Certidão Dívida Ativa da Sec. Fazenda do DF, Certidão Conjunta da Receita Federal);  

• Verificar se o cronograma físico-financeiro se desenvolve de acordo com a 

respectiva Ordem de Serviço e Nota de Empenho; 

• Atestar os valores e a conclusão de cada etapa do ajuste contratual nos 

documentos de cobrança habilitados pela legislação pertinente bem como, no ato do atesto, 

expor ressalvas ou glosar despesas irregulares; 

• Zelar pela vigência da garantia contratual, verificando seus prazos em 

conformidade com o vencimento do contrato;  
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• O executor deve verificar a regularidade, adequação, necessidade e justificativa 

dos pedidos de prorrogações, interrupções de prazos, de serviços complementares, bem como 

de todas as modificações no projeto e de todas as alterações pretendidas pela contratada, 

recomendando que o processo seja submetido ao crivo da Procuradoria Jurídica da CODHAB 

quando necessário; 

• Cuidar para que todas as manifestações da contratada/conveniada tais como 

interesse na prorrogação, solicitação de prazo, pedido de repactuação, reajuste e demais 

solicitações ou comunicações estejam devidamente formalizadas no processo; 

• Solicitar a prorrogação dos contratos ou convênios com aproximadamente 60 

(sessenta) dias corridos antes de seu vencimento; 

• Cumprir os prazos constantes dos contratos ou convênios;  

• Prestar à Gerência de execução Orçamentária e Financeira - GEOFI as 

informações necessárias ao cálculo do reajustamento de preços; 

• O executor deve notificar a contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir 

ou substituir o produto/serviço em que se verificar vício ou defeito, bem como comunicar a sua 

chefia imediata da notificação; 

• É de responsabilidade do Executor do contrato/convênio efetuar e apresentar 

tempestivamente a prestação de contas. 

• Prestar, ao Diretor Presidente, informações necessárias ao cálculo do 

reajustamento de preços, quando previsto em normas próprias; 

• Dar ciência ao Diretor Presidente, sobre: 

 

a) ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado; 

 

b) alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo previsto; 
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4.4 A FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:  

 

 Resultado da contratação, demonstrando se a execução ocorreu dentro do prazo 

e se houve a qualidade esperada;  

 Se os recursos humanos empregados na execução dos serviços forma 

condizentes com a necessidade da Administração e com a formação 

profissional exigida; 

 Se a qualidade e quantidade dos recursos materiais empregados foram 

suficientes;  

 Se os serviços foram prestados com estabelecimento de rotina e cronograma;  

 Se a contratada cumpriu com as demais obrigações; e  

 Se os usuários dos serviços (particular ou a própria Administração) ficaram 

satisfeitos.  

Como visto anteriormente o art. 142 Parágrafo Único do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos - RILC é taxativo, ao dispor que:  

“A CODHAB/DF, por meio do Executor do Contrato ou de Comissão 

especial, deverá monitorar constantemente o nível de qualidade da execução 

do contrato para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir 

ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade 

do executado com a qualidade exigida".  

O inciso II ° do art. 41 do Decreto Distrital n° 32.598, de 15/12/2010, que aprova as 

normas de execução orçamentária, financeira e contábil do DF reforça ao estabelecer: 

“II - o executor, a quem caberá supervisionar, fiscalizar e 

acompanhar a execução, que deverá apresentar relatórios quando do 

término de cada etapa ou sempre que solicitado pelo contratante; 

[.] 
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§ 3° O executor de que trata o inciso II deste artigo representará a 

Administração na fiscalização e acompanhamento do contrato, devendo tal 

indicação recair sobre agente público ou comissão especialmente 

designados para tal atividade, que possuam qualificação técnica condizente 

com a complexidade e especificidade do objeto contratado. (Parágrafo 

alterado pelo(a) Decreto 32.753 de 04/02/2011) “ 

Deste modo, observa-se que a legislação estabelece dois pré-requisitos para a 

designação de uma pessoa física como executor de um contrato: ser funcionário/empregado 

público e ser especialmente designado pela Administração.  

Na CODHAB/DF, a designação de funcionários como executores de contratos ocorre 

mediante publicação de Resolução da Presidência. 

O executor é o responsável pela administração do contrato, mas não é o gestor do 

contrato. Existem limites para a sua atuação, de modo que problemas de execução contratual 

que requerem solução, mas lhe fujam a competência, sejam diretamente informados ao Diretor 

da área a que se subordina o contrato, para providências. Há casos, ainda, em que o Diretor terá 

de encaminhar ao Presidente da Companhia, para conhecimento e/ou deliberação. 

 

4.5 POSTURA DO EXECUTOR/FISCAL 

 

A execução de contrato requer algumas posturas do executor: 

I         - Conhecimento, que se traduz no entendimento da legislação que rege o contrato 

administrativo, da proposta técnica da contratada (quando for o caso), da sua proposta 

comercial, além das normas aplicáveis à execução do objeto, quando couber; 

II - Aptidão para negociar, pois a execução contratual implica em um exercício 

constante da negociação, seja internamente no âmbito de sua instituição, seja externamente, no 

âmbito da empresa contratada; 

III - Competência para ser proativo, pois deve estar preparado para solucionar e 

encaminhar problemas em tempo hábil. 

IV - Seja ético. 

Além disso, recomenda-se que o executor: 
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I - Possua boa reputação ético-profissional; 

II - Detenha conhecimentos específicos do objeto a ser fiscalizado; 

III - Não esteja, preferencialmente, respondendo a sindicância ou inquérito 

administrativo; 

IV - Não possua em seus registros funcionais punições em decorrência da prática 

de atos lesivos ao patrimônio público. 

 

4.6 ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

I - Ficar atento a todos os desdobramentos do contrato, lembrando sempre que as 

questões relativas à execução devam ser encaminhadas à DAGES com os seguintes prazos antes 

do término do contrato ou do prazo de entrega, conforme inciso XXII do artigo 14 da Resolução 

113/2022. 

“a) 60 (sessenta) dias, para os contratos decorrentes de 

procedimentos de inexigibilidade e dispensa 

de licitação; 

b) 90 (noventa) dias, para os seguintes casos: 

i. para os produtos e serviços relacionados a convite ou pregão; 

ii. prorrogação contratual; 

iii. nova aquisição de produtos e serviços relacionados a tomada de 

preços e concorrência; 

iv. repactuação contratual; 

v. nova aquisição de contratos de prestação de serviço continuado, 

ressalvado o disposto na 

alínea "c" deste inciso; 
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c) 180 (cento e oitenta) dias, para a realização de novo procedimento 

licitatório de contratos relacionados a limpeza, asseio e conservação e 

vigilância, se houver.” 

II - Acompanhar, fiscalizar e supervisionar a execução do contrato, durante o 

período compreendido entre sua assinatura e o total adimplemento das obrigações da empresa 

contratada; 

III - Solicitar, apresentando as justificativas, ao Diretor da área de gestão do 

contrato, as alterações quantitativas e/ou qualitativas no instrumento contratual que se fizerem 

necessários, observado a legislação vigente; 

IV - Não autorizar a realização de despesa sem a emissão prévia de nota de empenho 

pela DAGES; 

V - Em nenhuma hipótese, atestar recebimento definitivo ou recebimento de etapas 

do contrato sem a verificação do real cumprimento das obrigações estabelecidas em contrato; 

VI - Fazer cumprir os prazos de entrega e de vigência estabelecidos em contrato e 

notas de empenho; 

VII - Comunicar ao Diretor da área de gestão do contrato, o atraso ocorrido no 

cumprimento de obrigações por parte da contratada, a partir de 48 h de sua ocorrência; 

VIII - Anotar em relatório próprio, todos os fatos relacionados à execução do 

contrato, colhendo, sempre que a situação exigir, a assinatura do representante da empresa 

contratada; 

IX - Intermediar toda comunicação entre a CODHAB/DF e a empresa contratada; 

X - Atestar as notas fiscais referentes aos aceites dos serviços do contrato, quando 

não houver pendências; 

XI - Ao encaminhar a nota fiscal atestada para pagamento, informar em relatório 

próprio sobre eventuais atrasos por parte da contratada, para fins de apuração pela Diretoria 

gestora do contrato, 

XII - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do executor 

deverão ser solicitadas junto ao Diretor da área de gestão do contrato, em tempo hábil, para a 

adoção das medidas cabíveis; 
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XIII- Comunicar, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência, a Diretoria de 

Administração e Gestão - DAGES e ao eventual executor os motivos e o período de seu 

impedimento, repassando-lhe o livro de registro da execução do contrato e todas as informações 

atinentes à execução até então. 

 

 

4.7 ORIENTAÇÕES GERAIS – OBRAS 

 

I - Abrir pasta para o contrato e nela arquivar toda a documentação referente ao 

seu desdobramento; 

II - Na primeira etapa do cronograma, para efeito de pagamento da primeira fatura, 

a existência do registro do contrato no CREA e no CAU, da matrícula da obra no INSS e da 

relação de empregados; 

III - Analisar e opinar sobre pedidos de prorrogações de prazos, de interrupções, de 

serviços extraordinários, de modificações no projeto e de alterações ocorridos durante a 

execução da obra, de modo a nortear a decisão final por parte da Diretoria cuja gestão do 

contrato esteja subordinada; 

IV - Resolver as dúvidas surgidas entre o projeto e a execução da obra, quando não 

ocorrerem os fatos citados no item anterior; 

V - Solicitar à autoridade competente esclarecimento de dúvidas relativas ao 

contrato sob sua responsabilidade; 

VI - Promover, acompanhar e certificar as medições ou avaliações e encaminhar à 

Administração as faturas respectivas devidamente certificadas, dentro dos prazos estabelecidos 

no contrato; 

VII - Manter atualizado o cronograma físico-financeiro da obra, contendo a 

indicação dos serviços previstos e os efetivamente realizados; 

VIII - Estabelecer prazo para a correção de eventuais pendências na execução do 

contrato e informar à Diretoria cuja gestão do contrato esteja subordinada as ocorrências que 

possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros; 
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IX - Determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da 

Contratada, desde que constate a inoperância, o desleixo, a incapacidade ou atos desabonadores 

por parte dos mesmos; 

X - Comunicar imediatamente à Diretoria cuja gestão do contrato esteja 

subordinada a data de conclusão da obra ou serviço; 

XI - Propor aplicação de penalidades à contratada, em virtude de inobservância ou 

desobediência às instruções ou ordens da fiscalização; 

XII - Orientar e/ou fiscalizar a Contratada quanto ao atendimento das especificações, 

à metodologia para controle, liberação e medição dos serviços, à instalação dos canteiros, à 

mobilização de pessoal e equipamentos, ao cronograma de desembolso, à necessidade de uso 

de EPI (Equipamento de Proteção Individual), aplicação de outras Normas de Segurança do 

Trabalho e à obrigatoriedade de entrega do "AS BUILT” e Cartas de Habite-se quando aplicável 

antes do Recebimento Provisório das Obras ou Serviços; 

XIII - Apreciar e aprovar o canteiro de obras organizado pela contratada; 

XIV - Preencher o Diário de Obra de forma clara e objetiva, sem transcrições de 

relatórios ou pareceres técnicos, sendo possível sua solicitação pela Contratada para 

lançamentos julgados pertinentes. Esse Diário deverá ser atualizado diariamente, não sendo 

aceitos lançamentos futuros ou posteriores; 

XV - Lavrar o competente Termo de Recebimento Provisório conforme modelo 

previsto; 

XVI - Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições do contrato e 

das ordens complementares emanadas da Contratante, informando-lhe, em tempo hábil, todas 

as ocorrências e providências tomadas; 

XVII - Recusar materiais e serviços em desacordo com as especificações do Projeto 

Básico; 

V - Propor as medidas que couberem para a solução dos casos surgidos em 

decorrência de solução técnica na execução dos serviços; 

VI - Efetuar os registros das ocorrências no Livro Diário de Ocorrências, mantido 

no local de execução dos serviços pela contratada; 
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VII - Solicitar das empresas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente recolhidas, de acordo com os 

desdobramentos exigidos pela obra quanto ao projeto em si e, também, pelos desdobramentos 

referentes à parte de ar-condicionado e rede lógica que exigem, igualmente, ART e RRT para 

cada habilitação específica; 

VIII - Exigir da contratada cópia da comunicação prévia junto à Delegacia Regional 

do Trabalho com a qualificação da obra, e cópia da ficha de acidente de trabalho (CAT) e, 

mensalmente, os dados estatísticos de acidente de trabalho, havendo ou não ocorrência no 

interior da Unidade e anexar tudo no processo; 

IX - Manter atualizada a relação nominal dos empregados designados para execução 

dos serviços e cotejá-la com a relação de recolhimento do FGTS; 

X - Não permitir subcontratações da obra que não estejam previstos em edital; 

XI - Na última etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a quitação no INSS 

relativa à matrícula da obra 

 

4.8 ORIENTAÇÕES GERAIS - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 

I - Poderá ser solicitada, anualmente, a certidão negativa criminal dos empregados 

envolvidos na prestação dos serviços contratados; 

II - Exigir, sempre que necessário, comprovação de vínculo empregatício da mão-

de-obra empregada (carteira de trabalho); 

III - Fiscalizar o uso de uniforme e crachá por parte dos funcionários da empresa 

contratada; 

IV - Verificar se a empresa efetuou o seguro de seus empregados contra riscos de 

acidente de trabalho; 

V - Acompanhar a jornada de trabalho da empresa; 

VI - Documentar as ocorrências havidas com a empresa, tais como: 

a. Pagamento aos funcionários fora da data estipulada; 

b. Vale transporte; 

c. Uniforme; 
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d. Advertência; 

e. Suspensão; 

f. Descumprimento de cláusulas contratuais; 

g. Atraso na entrega de materiais e serviços; 

h. Entrega de materiais e serviços fora da especificação; 

i. Descumprimento total ou parcial da ordem de fornecimento; 

 

VII - Solicitar a aplicação de penalidades junto à Diretoria cuja gestão do contrato 

esteja subordinada, quando observado o descumprimento do contrato; 

VIII - Anotar em livro próprio a frequência dos funcionários, juntamente com o 

preposto da empresa; 

IX - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 

contrato, especialmente quanto à aplicação de sanções administrativas, alterações e 

repactuações do contrato, de acordo com o previsto no Instrumento Convocatório; 

X - Conhecer o projeto básico relativo aos serviços que deverão ser executados 

pelos funcionários diariamente, semanalmente e mensalmente; 

XI - Reiterar à empresa que o pagamento dos funcionários deverá ser realizado, 

independentemente de a mesma ter recebido o respectivo pagamento da CODHAB/DF; 

XII - Verificar, semestralmente, carteiras de saúde dos empregados que trabalharem 

em áreas de copeiragem; 

XIII - Acompanhar o trâmite das faturas até o seu pagamento; 

XIV - Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições do contrato e 

das ordens complementares emanadas da contratante, informando a esta, em tempo hábil, todas 

as ocorrências e providências tomadas; 

XV - Analisar e dar parecer aprovando ou não o faturamento das medições dos 

serviços executados para fim de pagamento da contratante; 

XVI - Efetuar o registro das ocorrências no Livro Diário de Ocorrências, mantido no 

local de execução dos serviços pela contratada; 

XVII - Assegurar-se de que o número de empregados alocados pela contratada é o 

estabelecido no contrato; 
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XVIII - Exigir a folha de pagamento dos empregados da contratada, acompanhada dos 

comprovantes de recolhimento das contribuições à Previdência Social e ao FGTS relativos ao 

mês anterior (a relação de pessoal deverá estar de acordo com o quantitativo atualizado do 

contrato); 

XIX - Exigir o comprovante de entrega de vale-transporte e vale-alimentação (relação 

nominal por lotação, data de entrega, quantidade, valor e mês); 

XX - Atestar as faturas para pagamento das parcelas mensais à contratada, desde que 

tenha sido observada a regularidade dos documentos a seguir: 

a. respectivo contrato; 

b. relação nominal dos funcionários e função; 

c. folha de pagamento; 

d. guia de recolhimento de FGTS e INSS nominal; 

e. certidão negativa de débitos junto apodero FGTS, INSS, Receita Federal e 

Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; 

É importante alertar aos executores que é vedado à Administração ou aos seus 

funcionários, de acordo com o art. 5 da Instrução Normativa n° 5, de maio de 2017 do Secretaria 

de Gestão do Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão, praticar atos de ingerência na 

administração da contratada, tais como: 

I - Possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação 

de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados da contratada;  

II - Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação 

previr a notificação direta para a execução das tarefas previamente descritas no contrato de 

prestação de serviços para a função específica, tais como nos serviços de recepção, apoio 

administrativo ou ao usuário;  

III - Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;  

IV - 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;  
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V - Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens;  

VI - Definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada para 

prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de profissionais com 

habilitação/experiência superior à daqueles que, no mercado, são remunerados pelo piso salarial 

da categoria, desde que justificadamente; e  

VII - Conceder aos trabalhadores da contratadas direitos típicos de funcionários 

públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros. A verificação da adequação da 

prestação do serviço deverá ser realizada com base no Acordo de Níveis de Serviço, quando 

houver previamente definido no ato convocatório e pactuado pelas partes. 

A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, conforme 

dispõe o art. 47 Instrução Normativa n° 5, de maio de 2017 do Secretaria de Gestão do 

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão, quando for o caso: 

I - Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada; 

II - Os recursos empregados, em função da quantidade e da formação profissional 

exigidas; 

III - A qualidade e quantidade dos recursos materiais empregados; 

IV - A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

V - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

VI - A satisfação do público usuário. 

 

4.9 ORIENTAÇÕES GERAIS - CONCESSÕES DE USO 

 

I - Exigir que o arrendatário mantenha o ambiente, observando os aspectos de 

higiene e limpeza: da área arrendada, equipamentos, utensílios e impedindo a presença de 

animais domésticos em área destinada ao fornecimento de alimentação; 

II - Exigir que os funcionários sejam identificados, utilizem uniformes e crachás; 
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III - Verificar se as taxas referentes ao arrendamento, energia elétrica, água e 

telefone, foram recolhidas no prazo correto e se foram calculadas mediante critério objetivo 

estabelecido pela Administração e constante do processo administrativo; 

IV - Encaminhar à Diretoria cuja gestão do contrato esteja subordinada, 

mensalmente os mapas demonstrativos; 

V - Expedir o Aviso Prévio com antecedência de 30 dias do término da vigência 

contratual; 

VI - Manter atualizada a relação de funcionários que trabalham nas dependências 

da área arrendada; 

VII - Verificar o alvará de funcionamento; 

VIII - Impedir a transferência de direito do contrato para outra pessoa física ou 

jurídica estranha ao processo licitatório, inclusive nos casos de fusões ou incorporações de 

empresas; 

IX - Propor ao Diretor cuja gestão do contrato esteja subordinada, a aplicação das 

penalidades previstas no contrato.  

 

4.10 NOÇÕES DE ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

A CODHAB/DF é um órgão da Administração Pública da Administração Indireta e por 

conseguinte possui seu planejamento anual materializado na Lei Orçamentária Anual (LOA), 

ou seja, no orçamento de cada ano. Deste modo, a Companhia só deve adquirir obras, serviços 

e bens previstos no orçamento. 

Antes da autorização de qualquer despesa é necessária a reserva orçamentária 

correspondente, a qual irá garantir ao gestor público a certeza de existência de previsão na LOA. 

Após o processo licitatório ou de contratação direta, os processos de aquisições ou 

contratações de serviços seguem para a emissão da "nota de empenho”, que é uma espécie de 

"cheque”, que só poderá ser "descontado”, quando a empresa cumprir totalmente suas 

obrigações. 

As notas de empenho, são emitidas pelos sistemas: SIGGO e os recursos são 

provenientes do Tesouro do Governo do Distrito Federal. 
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A autoridade que possui competência para autorizar a emissão das notas de empenho é 

o Ordenador de Despesa, que no caso da CODHAB, é o Diretor Presidente. 

A nota de empenho (NE) é a garantia dada pela Administração Pública à contratada de 

que há recursos orçamentários e financeiros, para honrar o compromisso assumido. 

Antes de uma despesa, sempre haverá uma nota de empenho. O passo seguinte após a 

emissão da nota de empenho é a formalização do contrato, para aqueles casos previstos em Lei. 

Durante o período de vigência do contrato, o executor deve ficar atento às notas de 

empenho emitidas (créditos) e às despesas (débitos) por ele autorizadas. Não poderá o executor 

autorizar despesas maiores que os créditos estabelecidos pelas notas de empenho. 

A Nota Empenho é a garantia do pagamento. 

 

4.11 O CONTROLE DO CONTRATO 

 

Os procedimentos gerais para que se proceda o controle dos contratos, tanto por parte 

da Diretoria cuja gestão do contrato esteja subordinada, como pelo executor, estão estabelecidas 

na Lei n° 13.303/2016 e no Decreto Distrital n° 32598/2010. 

O Decreto 32.598/2010 em seu art. 41 estabelece a competência exclusiva do executor 

nos contratos de obras e prestação de serviços, as quais são transcritas abaixo:  

[...] 

I - verificar se o cronograma físico-financeiro das obras e serviços ou a aquisição de 

materiais se desenvolvem de acordo com a respectiva Ordem de Serviço e Nota de Empenho; 

II - prestar, ao ordenador de despesa, informações necessárias ao cálculo do 

reajustamento de preços, quando previsto em normas próprias; 

III - dar ciência ao órgão ou entidade contratante, sobre: 

a) ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado; 

b) alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo previsto; 

IV - atestar a conclusão das etapas ajustadas; 

V - prestar à unidade setorial de orçamento e finanças, ou equivalente, informações 

quanto ao andamento das etapas, para atualização do SIAC/SIGGO; 
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VI - verificar a articulação entre as etapas, de modo que os serviços não sejam 

prejudicados; 

VII - remeter, até o 5° (quinto) dia útil do bimestre subsequente, relatório de 

acompanhamento das obras ou serviços contratados ao órgão ou entidade contratante, ao órgão 

responsável pela supervisão técnica e à unidade setorial ou seccional de planejamento; 

VIII - receber obras e serviços, ouvido o órgão responsável pela supervisão técnica; 

IX - prestar contas, nos termos do art. 46. 

§ 6° O órgão central de contabilidade concederá senha ao executor de contrato ou 

convênio para acesso ao SIAC/SIGGO, para acompanhamento do respectivo pacto. 

§ 7° A supervisão técnica de que trata este artigo consiste no acompanhamento das obras 

e serviços de engenharia, com o objetivo de assegurar a fiel execução do projeto. 

§ 8° A supervisão técnica não abrange os serviços de conservação, manutenção e 

reforma. 

§ 9° Compete a cada ordenador de despesa analisar e atestar os reajustes de que trata o 

inciso II do §5° deste artigo, e à unidade setorial de orçamento e finanças manter atualizado o 

SIAC/SIGGO, nos termos do art. 34. 

§ 10°. Os contratos cujo valor global exceda R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

terão como executor, preferencialmente, funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo 

ou empregado permanente, ou comissão por estes composta. alterado(a) pelo(a) Decreto 38874 

de 21/02/2018) 

§ 11° Não poderá ser nomeado executor ou membro de comissão executora aquele que 

exercer atividade incompatível com a fiscalização de contratos ou possuir relação de 

parentesco, até o terceiro grau, com sócio gerente ou administrador do contratado. (Parágrafo 

acrescido pelo(a) Decreto 32753 de 04/02/2011) 

§ 12° É permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o executor ou a 

comissão executora no exercício de suas atribuições, quando comprovadamente necessário. 

(Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto 32753 de 04/02/2011) 
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4.12  O RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

4.12.1 PARA OBRAS E SERVIÇOS 

 

a) provisoriamente, em até quinze dias da comunicação escrita do contratado do 

término da execução, pelo executor do contrato, mediante termo circunstanciado; 

b) definitivamente, após no máximo de noventa dias, por funcionário ou comissão 

designada para o proceder o recebimento definitivo. Assim sendo, compete ao executor ou 

comissão designada proceder ao recebimento provisório. Entretanto, o recebimento definitivo 

deverá ser providenciado por outro funcionário ou comissão para procedê-lo. 

Na hipótese de se constatarem, durante o recebimento definitivo de uma obra ou serviço, 

pendências insolúveis pela contratada no prazo estabelecido pela comissão, esta deverá 

comunicar formalmente à Diretoria cuja gestão do contrato esteja subordinada o ocorrido, que 

providenciará a glosa na fatura. 

Após a aplicação de penalidade e glosa (abatimento) daquilo que foi descumprido no 

instrumento contratual, a comissão designada poderá proceder o recebimento definitivo, 

fazendo constar as providências tomadas pela Diretoria. 

 

4.12.2 PARA COMPRAS OU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

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

material com a especificação; 

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

consequente aceitação. 

Nesse caso, o executor ou a comissão designada, possuindo capacitação técnica para 

proceder o recebimento do objeto contratado, poderá fazê-lo. Caso contrário, solicitará à 

Diretoria cuja gestão do contrato esteja subordinada, que outro funcionário seja indicado para 

essa função específica. 
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Doutrinariamente, nos ensinamentos de Meirelles (2019), o recebimento provisório é 

aquele se realiza em caráter experimental, dentro de um período determinado, para a verificação 

da perfeição do objeto do contrato, enquanto o recebimento definitivo é aquele no qual a 

Administração faz em caráter permanente, incorporando o objeto do contrato ao seu patrimônio 

e considerando o ajuste regularmente executado pelo contratado. Meirelles (2019), dispõe sobre  

O recebimento definitivo de obra da seguinte maneira: 

Exonera o contratado dos encargos contratuais, mas não da responsabilidade pela 

solidez e segurança da obra, por cinco anos, nos termos do art. 618 do Código Civil, nem das 

faltas ético-profissionais e muito menos das sanções penais cabíveis em razão de morte ou lesão 

corporal causada a terceiro e a ele imputável por dolo ou culpa na execução imperfeita do objeto 

do contrato. 

O recebimento do objeto é uma das atribuições principais do executor do contrato, na 

qual se verifica a compatibilidade entre edital, proposta da empresa e o contrato. Ocorrendo 

divergências, compete ao executor adotar as medidas iniciais para a solução da questão. 

Por outro lado, deve-se observar os prazos existentes para as verificações e testes, os 

quais só podem ser protelados na verificação de inconsistências, que deverão ser comunicadas 

de imediato à empresa contratada para correções. 

O Termo de Recebimento Definitivo no caso de obras é um documento essencial para a 

incorporação do imóvel à carga geral patrimonial da Companhia. 

 

4.13 EXTINÇÃO E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

A extinção do contrato é a cessação do vínculo obrigacional entre as partes pelo integral 

cumprimento de suas cláusulas ou pelo seu rompimento prematuro, através da rescisão ou da 

anulação. Todas são formas de extinção do contrato, deixando apenas as consequências da 

execução ou da inexecução contratual (MEIRELLES, 2019). A extinção do contrato pelo 

término de seu prazo de vigência é a regra geral, de modo que, uma vez expirado, extingue-se 

o contrato, qualquer que seja a fase de execução de seu objeto (DI PIETRO, 2020). 

O fim do prazo de vigência do contrato implica em sua extinção por completo. Uma vez 

extinto, não se prorroga nem se renova, exigindo novo instrumento contratual para a 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

 

 

61 
 

continuação de obras, serviços ou fornecimentos anteriormente contratados, conforme 

entendimento do Tribunal de Contas da União (2006). 

A prorrogação do contrato é o prolongamento de sua vigência além do prazo inicial, 

com o mesmo contrato e nas mesmas condições anteriores. Assim sendo, a prorrogação de 

acordo com Meirelles (2019re), é “feita mediante termo aditivo, independe de nova licitação, 

podendo seu prazo ser igual, inferior ou superior ao do contrato original". 

 

4.14 RELATÓRIOS 

  

A necessidade de apresentação de relatório é uma exigência expressa no art. 41, inciso 

II do Decreto n° 32.598/2010 e possui a finalidade de deixar a Administração a par do 

andamento da execução do contrato. 

Além disso o artigo 10 da Resolução  113/2022 estabelece que: 

“Art. 10. Os executores dos contratos, convênios, acordos e instrumentos congêneres 

firmados pela CODHAB/DF devem elaborar o Relatório Circunstanciado de Execução de 

contrato/convênio, constante do Anexo I desta Resolução, fornecendo informações sobre o 

acompanhamento, a fiscalização e o andamento dos respectivos contratos e instrumentos 

congêneres de sua atribuição, devendo conter, impreterivelmente, as seguintes informações: 

I. número do contrato, convênio, acordo e instrumento congênere e número do (s) 

processo (s); 

II. objeto contratado; 

III. nome da contratada e número do CNPJ; 

IV. a data da contratação e da vigência contratual; 

V. fundamentação legal da contratação; 

VI. os valores contratados - incluindo acréscimos/decréscimos e reajustes se houver, 

valores executados o saldo contratual; 

VII. a dinâmica de acompanhamento e fiscalização do contrato/convênio pelo Gestor; 

VIII. manifestação quanto ao cumprimento integral das obrigações previstas no edital 

de licitação, proposta comercial e/ou contrato, convênio, acordo e instrumento congênere, pelo 

(a) contratado (a); 
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IX. ocorrências relacionadas com a execução dos contratos, convênios, acordos e 

instrumentos congêneres, solicitações e/ou determinações apresentadas à empresa, a fim de 

regularizar as falhas observadas, constantes no modelo de Relatório Circunstanciado de 

Execução de Contrato e Convênio, no que for aplicável; 

X. as eventuais ocorrências relacionadas à apresentação de documentos e/ou certidões 

necessárias para pagamento das faturas; 

XI. as eventuais glosas no valor a ser pago, proveniente de ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, convênio, acordo e instrumento congênere; e 

XII. outras informações relevantes.” 

 

4.15 REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 

 

A requisição de pagamento é um dos momentos mais importantes na execução de um 

contrato e deve merecer atenção especial, pois falhas cometidas poderão implicar em 

pagamentos indevidos, atrasos, compensação financeira à contratada e até multas na hipótese 

de recolhimento de impostos fora do prazo estabelecido na legislação. 

É importante alertar os executores que poderão ser responsabilizados pelas falhas que 

resultarem em danos ao Erário (compensação financeira ou multas), mediante processo 

administrativo adequado. 

O responsável pela requisição de pagamento é algo que ainda depende de normatização 

no âmbito da Companhia, sendo que a tendência atual é a de que os executores de contrato (no 

caso de obras e serviços) e almoxarifados (no caso de bens) elaborem as requisições de 

pagamento diretamente DAGES. 

Tratando-se de obras e serviços, deverá o executor encaminhar ao órgão competente as 

seguintes documentações: 

 

a) Relatório; 

b) Atestado de Execução de obra ou serviço, conforme modelo anexo; 

c) Cronograma físico-financeiro da obra atualizado e atestado pelo executor ou 

comissão executora; 
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d) Termo de Recebimento Provisório - TRP, quando for o caso; 

e) Nota fiscal, devidamente atestada pelo executor ou comissão executora, 

conforme o estabelecido no cronograma físico-financeiro; 

f) Notas fiscais, dos materiais e bens empregados na execução de obras e serviços; 

g) Certidão Negativa de Débitos - CND junto FGTS, Receita Federal e Secretaria 

de Fazenda do Distrito Federal, sem as quais não é possível requisitar o pagamento; 

h) O formulário de requisição de pagamento (anexo) das notas fiscais atestadas pelo 

executor ou por um dos membros da comissão executora do contrato. 

Tratando-se de aquisição de bens, o executor deverá encaminhar à GEAD/DAGES as 

seguintes documentações: 

i) Relatório, constando-se, inclusive, o eventual descumprimento de prazo por 

parte da Contratada, para apuração na Diretoria Administrativo-Financeira; 

j) Notas fiscais atestadas pelo executor ou por todos os membros da comissão 

executora; 

k) Cópia da(s) nota(s) de empenho(s); 

l) CND junto ao FGTS, Receita Federal e Secretaria de Fazenda do Distrito 

Federal, conforme definido no § 3º ,  inciso XXXII do artigo 14 da Resolução 113/2022. 

m) Encaminhamento solicitando a requisição do pagamento das notas fiscais. 

 

4.16 REAJUSTES DOS CONTRATOS 

 

Há três formas distintas para a alteração do valor do contrato, sem que ocorra 

acréscimos, supressões ou alterações qualitativas no objeto do contrato, tais como o Reajuste 

estrito, Repactuação e o Reequilíbrio econômico. 

As formas de alteração de valores estão previstas no art. 81 da Lei 13.303/2016: 

Art. 81. (...)  

§ 5º A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem 

como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 

proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 

mais ou para menos, conforme o caso.  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

 

 

64 
 

§ 6º Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a 

empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá restabelecer, por aditamento, o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial.  

§ 7º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 

próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 

condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias 

suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e 

podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento. 

 § 8º É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, 

na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada. 

  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

 

 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16.1 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

Segundo Meirelles (2019) o equilíbrio financeiro do contrato é assim definido: relação 

que as partes estabelecem inicialmente, no ajuste, entre os encargos do contrato e a retribuição 

da Administração para a justa remuneração da obra, do serviço ou do fornecimento. Em última 

análise, é a correlação entre objeto do contrato e sua remuneração, originariamente prevista e 

fixada pelas partes em números absolutos ou em escala móvel. Essa correlação deve ser 

conservada durante toda a execução do contrato, mesmo que alteradas as cláusulas 

regulamentares da prestação ajustada, a fim de que se mantenha a equação financeira ou, por 

outras palavras, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Nesse sentido, o reequilíbrio visa manter o equilíbrio existente no momento da 

apresentação da proposta no certame licitatório entre as obrigações impostas à contratada e sua 

remuneração por tal. 

A realização do reequilíbrio encontra amparo legal inicialmente no art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, que estabelece: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO 

ÁLEA ORDINÁRIA ÁLEA 

EXTRAORDINÁRIA 

REAJUSTE 

ESTRITO 

REPACTUAÇÃO REEQUILIBRIO 

ECONÔMICO 
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condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. 

Em consonância com a Carta Magna, o art. 81, inciso VI” da Lei n° 13.303/2016, dispõe 

as hipóteses para a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, quais sejam:   

“para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual.” 

De acordo como Meirelles (2019) "força maior” é assim definido: evento humano que, 

por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria para o contratado impossibilidade 

intransponível de regular execução do contrato. Assim, uma greve que paralise os transportes 

ou a fabricação de um produto de que dependa a execução do contrato é força maior, mas poderá 

deixar de sê-lo se não afetar totalmente o cumprimento do ajuste, ou se o contratado contar com 

outros meios para contornar a incidência de seus efeitos no contrato. Caso fortuito, de acordo 

com Meirelles (2019) é assim definido é o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e 

inevitabilidade, cria para o contratado a impossibilidade intransponível de regular execução do 

contrato. Caso fortuito é, p. ex., um tufão destruidor em regiões não sujeitas a esse fenômeno; 

ou uma inundação imprevisível que cubra o local da obra; ou outro qualquer fato, com as 

mesmas características de imprevisibilidade e inevitabilidade, que venha impossibilitar 

totalmente a execução do contrato ou retardar seu andamento, sem culpa de qualquer das partes. 

Fato do príncipe, de acordo com Meirelles (2019) é assim definido: é toda determinação 

estatal, positiva ou negativa, geral, imprevista e imprevisível, que onera substancialmente a 

execução do contrato administrativo. Essa oneração, constituindo uma álea administrativa 

extraordinária e extracontratual, desde que intolerável e impeditiva da execução do ajuste, 

obriga o Poder Público contratante a compensar integralmente os prejuízos suportados pela 
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outra parte, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução, e, se esta for impossível, rende 

ensejo à rescisão do contrato, com as indenizações cabíveis. 

Fato da Administração, de acordo com Meirelles (2019) é assim definido: é toda ação 

ou omissão do Poder Público que, incidindo direta e especificamente sobre o contrato, retarda 

ou impede sua execução. O fato da Administração equipara-se à força maior e produz os 

mesmos efeitos excludentes da responsabilidade do particular pela inexecução do ajuste. É o 

que ocorre, p. ex., quando a Administração deixa de entregar o local da obra ou serviço, ou não 

providência as desapropriações necessárias, ou atrasa os pagamentos por longo tempo, ou 

pratica qualquer ato impeditivo dos trabalhos a cargo da outra parte. 

Dessa maneira, o reequilíbrio econômico-financeiro visa a uma recomposição de custos, 

não havendo uma periodicidade mínima para a sua ocorrência, tão pouco, um índice 

preestabelecido. Entretanto, sua formalização deverá ser feita por meio de termo aditivo. 

É importante ressaltar que, neste caso, conforme ensina Marçal Justen Filho Melo 

(2000). 

uma vez verificado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, o particular deve 

provocar a Administração para adoção das providências adequadas. Inexiste discricionariedade. 

A Administração pode recusar o restabelecimento da equação apenas mediante invocação da 

ausência dos pressupostos necessários. Poderá invocar: 

- Ausência de elevação dos encargos do particular; 

- Ocorrência de evento antes da formulação das propostas; 

- Ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos 

encargos do contratado; 

- Culpa do contratado pela majoração dos seus encargos (o que inclui a 

previsibilidade da ocorrência do evento). 

-  

4.16.2 REAJUSTE 

 

O reajuste do contrato visa a restabelecer o poder aquisitivo da moeda e insumos. 

Atualmente, o reajustamento dos contratos está previsto no art. 81, § 7º da Lei n° 13.303/2016: 
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“Art. 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 

contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, 

nos seguintes casos:  

[...]  

§ 7º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 

próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 

condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias 

suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e 

podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento.” 

 

Os contratos firmados pela CODHAB/DF obedecem às minutas constantes do Decreto 

Distrital n° 23.287, de 17 de outubro de 2002, as quais constam na Cláusula Quinta, item 5.2 a 

seguinte redação padronizada: 

5.2 - Os contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão 

seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei ou, na falta de previsão 

específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. A formalização do reajuste 

do contrato, poderá ser feito mediante apostila ou termo aditivo. 

 

4.16.3 REPACTUAÇÃO 

 

Somente é aplicável a contratos de natureza continuada e visa a adequação aos novos 

preços de mercado, sendo previsto no art. 54° da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 26 

de maio de 2017, adotada pelo DF pelo Decreto Distrital 38.934/2018, que estabelece: 

 

“Art. 54. A repactuação de preços, como espécie de reajuste 

contratual, deverá ser utilizada nas contratações de serviços continuados 

com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja 

observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos 

quais a proposta se referir. 
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§ 1º A repactuação para fazer face à elevação dos custos da 

contratação, respeitada a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer 

durante a vigência do contrato, é direito do contratado e não poderá alterar 

o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o 

inciso XXI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, 

sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições 

efetivas da proposta. 

§ 2º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto 

forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos 

preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para 

discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 

diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos 

decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

§ 3º Quando a contratação envolver mais de uma categoria 

profissional, com datas-bases diferenciadas, a repactuação deverá ser 

dividida em tantos quanto forem os Acordos, Convenções ou Dissídios 

Coletivos de Trabalho das categorias envolvidas na contratação.” 

§ 4º A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo 

Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar 

integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses 

instrumentos.” 

A repactuação implica em negociação, devendo o executor ter participação ativa nesse 

processo, de modo a envidar esforços para minimizar o repasse dos custos para o contrato a ser 

considerado. É importante também destacar a necessidade de se efetivar uma pesquisa de 

mercado objetivando avaliar a possibilidade de obtenção de condições mais vantajosas à 

Administração. Não sendo tal possibilidade viável, deverá ser também avaliada a vantajosidade 

ou não da manutenção do contrato vigente, visando sempre ao interesse público. 
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O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio da Decisão n° 325/2007, determinou 

aos órgãos da Administração Pública Distrital, que fizessem constar dos atos convocatórios, os 

pontos de partidas para a repactuação, podendo ser a partir da proposta ou do fato gerador. 

Há que se destacar ainda a decisão nº 6234/2012 TCDF, em que determina a partir de 

quando o direito começa a contar. É o entendimento que a partir da homologação da convenção 

ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo 

contrato administrativo a ser repactuado até a data da prorrogação contratual subsequente.  

A decisão alerta ainda que se a empresa não o fizer de forma tempestiva e, por via de 

consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão 

do seu direito a repactuar. 

  

4.16.4 PRINCIPAIS FALHAS E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA 

EXECUÇÃO E PAGAMENTO DE CONTRATOS  

 

Rol (exemplificativo) de falhas graves, comuns.  

 

FALHA GRAVE 

 

1 Iniciar ações de execução (fiscalização) sem a prévia designação. Usualmente 

adota-se a data da publicação em Diário oficial como a autorização para o exercício da atividade 

fiscalizatória. 

2 Exercer poder de mando sobre os empregados da contratada. 

3 Promover acertos verbais com o contratado. 

4 Manter contato com o contratado, visando obter benefício ou vantagem, direto 

ou indireto, inclusive para terceiro. 

5 Indicar pessoal para ser admitido pela contratada, ainda que seja para prestar 

serviço em outro contrato ou outra empresa do mesmo grupo. 

6 Manter em sua posse documentos da gestão ou fiscalização. Pois existe risco de 

perda, extravio e danificação, aliado ao fato de que constitui irregularidade não juntar os 

pertinentes documentos aos autos do processo de aquisição. 
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7 Não atestar ou atestar indevidamente faturas declarando o cumprimento da 

obrigação. É no ato do atesto que se expõem ressalvas, retenções ou glosa-se a despesa pela 

irregular execução. 

8 Ao término de cada exercício financeiro não informar acerca de pendências ou 

não pagamento ao setor financeiro para as providências de anulação de empenho, ou outra 

cabível. 

9 Deixar o executor (fiscal) de comunicar ocorrência de irregularidade à DICOA, 

devendo informar os detalhes dos fatos e fundamentos que são inerentes. 

10 Deixar de realizar o recebimento provisório e definitivo ou realiza-lo sem 

observar as normas legais e administrativas vigentes. 

11 Não observar o recolhimento de garantia contratual no percentual estabelecido 

no edital ou documento que o valha. 

12 Permitir a substituição de peças e equipamentos desnecessariamente. 

13 Realização de verificação de bolsas, malas e outros porta-objetos de modo 

desrespeitosos e sem a preservação da dignidade da pessoa humana. E, sobretudo, sem a 

presença do preposto do contratado. 

14 Não verificar se foram fornecidos os uniformes devidos. 

15 Não verificar se o salário pago aos empregados do contrato está em 

conformidade com o ajustado na contratação e na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). 

16 Não inspecionar o livro de registro de obra ou documento que o valha. 

17 Não juntar no processo o visto do CREA no contrato de empresas com sede fora 

do DF, na forma da Resolução n. ° 413/1997 CONFEA. 

18 Não juntar no processo o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da 

categoria da construção civil ou pertinente à natureza da obra, verificando rigorosamente a data 

da vigência dela. 

19 Não juntar no processo alvarás e licenciamentos para construção emitidos pelo 

poder público distrital. 

20 Não juntar no processo as fichas de registro de empregados. 

21 Não exigir no final de obra recibo de quitação dos empregados desligados. 
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22 Não exigir no final de obra apresentação de habite-se da obra, no caso de 

edificações novas. 

23 Não juntar os diários de obras no processo e demais documentos pertinentes. 

24 Não verificar mensalmente a situação da empresa junto ao SICAF/Licitações 

para identificar se há ou não débito fiscal ou tributário, juntando aos autos a comprovação de 

consulta ao SICAF. 

25 Não verificar se a empresa efetuou o seguro de seus empregados contra riscos 

de acidente de trabalho. Se efetivamente previsto. 

26 Não recusar materiais e serviços em desacordo com as especificações do projeto 

básico. 

27 Não aprovar, previamente, o plano de execução das obras ou serviços 

apresentando pela contratada e fornecer, conforme cronograma contratual, se houver, todos os 

elementos do projeto necessários à execução da obra. 

28 Não manter atualizado o cronograma físico da obra, contendo a indicação dos 

serviços previstos e os efetivamente realizados. 

29 Não obrigar o contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme prevê o art. 76 

da Lei n. ° 13.303/2016. 

30 Não obrigar a contratada a corrigir os erros ou omissões nos pareceres, nos 

exames, nas medições, nas avaliações, nos testes, nos ensaios, nos relatórios e nos métodos de 

acompanhamento. 

31 Permitir a subcontratação total da obra. 

32 Não promover a resolução das dúvidas surgidas entre o projeto e a execução da 

obra para o fiel cumprimento do que foi ajustado. 

33 Não acompanhar a obra e certificar as medições ou avaliações e encaminhar à 

Administração as faturas respectivas. Ou mesmo acompanhando não enviar as faturas dentro 

dos prazos estabelecidos contratualmente. 

34 Não aplicar as penalidades de sua competência. 
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35 Não analisar e opinar sobre pedidos de prorrogações de prazos, de interrupções, 

de serviços extraordinários, de modificações no projeto e de alterações no tocante à qualidade, 

à segurança, ao controle tecnológico e a outros ocorridos durante a execução da obra, de modo 

a permitir a decisão final por parte da Administração. 

36 Não manter a compatibilidade da obra ou serviço com o cronograma físico-

financeiro, controlando as medições realizadas, não informando à Administração que o saldo 

empenhado é inferior à previsão da próxima medição. 

37 Não lavrar o termo de recebimento provisório. 

(Fonte: Treinamento para gestores e executores de contratos do CBMDF) 

 

4.16.5 BOAS PRÁTICAS 

Rol (exemplificativo) de boas práticas 

 

BOAS PRÁTICAS 

 

1 Vencido o prazo de cumprimento da obrigação, é recomendável que o fiscal 

(executor) do contrato notifique a empresa sobre o vencimento do prazo. Entendendo que pode 

ser realizado o recebimento fora do prazo sem prejuízo da aplicação de penalidade cabível. 

2 Resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no 

Termo de Contrato, na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, nas especificações do 

Projeto Básico, nas suas Listas de Serviços e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacionar 

direta ou indiretamente com o objeto do Termo de Contrato, garantido o contraditório e a ampla 

defesa. 

3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos têm o dever de 

demonstrar a legalidade e regularidades dos atos que praticarem. 

4 Estar bem atento aos documentos comprobatórios do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, no caso de contratos de terceirização. Bem como os documentos de 

faturamento e pagamento, como folha de pagamento e comprovantes de contribuição FGTS e 

INSS. O acompanhamento constante possibilita a correção de eventuais irregularidades no 

tempo certo. 
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5 Lembrar que o processo não é particular, ou seja, é de amplo acesso para ser 

verificado por quem deter competência, e da forma devida, por isso recomenda- se contribuir 

para uma boa instrução processual no sentido de documentos claros e objetivos que possibilitem 

o entendimento o mais fácil possível.  

6 Para uma boa verificação do cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas 

sugere- se ao executor (fiscal). 

 Solicitar a apresentação de carteiras de trabalho (5% do total de empregados do 
contrato). 

 Entrevistar, na presença de colega, 1% dos empregados do contrato para 
verificar se estão recebendo férias, horas-extras, e outros direitos trabalhistas. E, 
se identificando irregularidades dar ciência ao gestor do contrato em um dia e 
horário qualquer, após questionar o preposto sobre a presença de todos os 
empregados e solicitar a relação daqueles que faltaram ao serviço, deverá 
determinar a apresentação de todos os empregados, no prazo de 15 (quinze) 
minutos para verificação da frequência. Detectando irregularidades deve-se 
documentar e encaminhar para ao gestor do contrato. 

 verificar 2% dos nomes das guias de recolhimento da previdência  

7 Estabelecer alguma forma de treinamento e/ou capacitação para os empregados 

(caso de contratos de terceirização), contendo minimamente uma abordagem sobre:  

 Controle de frequência;  
 Direitos que a CODHAB assegurou no contrato ao contratado para fins de 

pagamento de salários, vales, e os demais itens previstos em acordo, convenção 
ou dissídio coletivo de trabalho; 

  Quem está autorizado a dar ordens aos empregados;  
 Observância de tratamento com respeito e urbanidade público em geral;  
 Proibições quanto à comercialização de quaisquer produtos e serviços em geral 

nas dependências da Companhia ou lugar na qual esteja se desenvolvendo 
atividades diretamente vinculadas ao Contrato;  

  Utilização devida de uniforme, crachá, equipamentos individuais de proteção e 
outros exigíveis. 

 Vedação a desvio de funções dos empregados do contratado, ainda que 
momentaneamente.  

8 Juntar no processo as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), na forma 

da Resolução n. º 1.025/2009, do CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na 

forma da Resolução nº 91/2014, desde que devidamente recolhidas, de acordo com os 

desdobramentos exigidos pela obra quanto ao projeto em si e, também, pelos desdobramentos 
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referentes à parte de ar-condicionado e rede lógica que exigem, igualmente, ART/RRT para 

cada habilitação específica.  

9 Juntar documentos de visita do CREA/CAU, se essas vierem a ocorrer. Bem 

como, documentos de visita da vigilância sanitária, cópia da comunicação prévia à Delegacia 

Regional do Trabalho com a qualificação da obra e cópia da ficha de acidente de trabalho CAT, 

caso ocorra.  

10 Juntar recibo de quitação dos empregados desligados E cópia do Cadastro 

Específico do Instituto Nacional do Seguro Social (CEI-INSS), também conhecido como 

Matrícula CEI . A matrícula CEI é exigida das empresas que irão realizar de obras de construção 

civil. Deve- se exigir da empresa a comprovação da regularidade da matrícula CEI mantida 

junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a fim de evitar burlar à legislação 

previdenciária.  

11 Mensalmente, juntar os dados estatísticos de acidente de trabalho, havendo ou 

não ocorrência no interior da unidade e anexar ao processo de contratação.  

12 Visitar o local da edificação, tomando conhecimento das condições existentes 

no que se refere a topografia, acessos, abastecimento de água e energia elétrica, transporte, 

atendimento pré-hospitalar de urgência.  

13 Manter número de telefone do preposto para contato, inclusive para emergências 

da obra mesmo em finais de semana.  

14 Requerer do contratado a elaboração e apresentação do projeto de canteiro de 

obra.  

15 Verificar a instalação da placa de identificação da obra, nos termos da Resolução 

CONFEA n.º 47, de 1996, que regulamenta o art. 16 da Lei n.º 5.194/66.  

16 Verificar, na primeira visita ao canteiro de obras, o uniforme, crachá de 

identificação e uso de equipamento de proteção individual pelos empregados do contratado, 

esclarecendo o preposto da necessidade de observar essas diretrizes.  

17 Verificar junto ao preposto como se dará a mobilização e desmobilização do 

efetivo, devendo em ambos os casos solicitar ao menos cópia da documentação dessas ações e 

juntar no processo.  

18 Avaliar as condições de segurança da obra, inclusive riscos a terceiros.  
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19 Avaliar as condições de vigilância da obra, atentando para o fato de que o serviço 

pode ser terceirizado, obtendo os números de telefone para contatos da empresa nesse caso.  

20 Verificar se a empresa constituiu a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA).  

21 Solicitar à contratada a substituição de equipamentos cujo uso considere 

prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda que não 

atendam às necessidades;  

22 Acessar livremente as dependências, oficinas e canteiro da contratada e 

subcontratadas existentes no canteiro de obras, observando as normas de segurança, sobretudo, 

com a utilização dos EPI’s devidos.  

23 Exigir que a contratada mantenha no local da obra: escritórios, acampamentos, 

almoxarifados, oficinas, local para laboratórios de campo, refeitórios e estacionamento para 

carros, se exigidos no Projeto básico, convenientemente organizados e em condições adequadas 

de operação, higiene e segurança.  

24 Preencher o diário de obra de forma clara e objetiva, sem transcrições de 

relatórios ou pareceres técnicos, sendo possível sua solicitação pela contratada para 

lançamentos julgados pertinentes. Esse documento, como o próprio nome indica, deverá ser 

atualizado diariamente, não sendo aceitos lançamentos futuros ou posteriores.  

25 Executar as medições juntamente com a contratada nas datas estipuladas, só 

autorizando a emissão da nota fiscal após o “aprovo” e certificação da Fiscalização no Boletim 

de Medição. Em seguida, a nota será conferida, certificada e encaminhada à área de orçamento 

e finanças para pagamento.  

26 Verificar se as interrupções em decorrência de mau tempo, greve, distúrbios da 

ordem pública e outros fatos que interfiram na execução do contrato podem comprometer o 

prazo de conclusão, analisando a conveniência/interesse de propor alteração no prazo, na forma 

prevista no art. 81, §1º, da Lei nº 13.303/2016.  

(Fonte: Treinamento para gestores e executores de contratos do CBMDF) 
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5. PENALIDADES APLICADAS AO EXECUTOR  

 

5.1 AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EXECUTOR DO CONTRATO: 

 

- O executor do contrato assume, perante terceiros, compromissos pelos quais a 

contratante deve responder, já que pela legislação brasileira, é atribuída ao Estado a 

responsabilidade objetiva. Significa dizer que é dever do poder público indenizar os danos 

causados por seus agentes. Por outro lado, em decorrência do dano, pode haver ação regressiva 

contra o executor do contrato; 

Penalidades: 

- A não observância das atribuições, a negligência, a desídia (relaxamento), conforme o 

disposto na Lei 13303/2016 e demais legislações aplicáveis, ou o seu exercício em desacordo 

com as normas, implica ao executor as penalidades previstas em Lei complementar 840/2011. 

- É importante lembrar que a Lei Complementar 840/2011 estabelece os deveres do 

funcionário no art.180 , as responsabilidades  constantes do art. 181, em que podemos resumir 

no seguinte: 

- O executor responde de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 

prejuízo ao erário ou a terceiro. Portanto:  

Conforme a Lei complementar 840/2012 cabe à autoridade que tiver ciência de 

irregularidade no serviço público, a obrigação de promover a apuração imediata, mediante 

sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

- Por meio do processo administrativo disciplinar apurar-se-á responsabilidade de 

funcionário por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com 

as atribuições do cargo; 

- A Lei 8.429/92 disciplina as sanções decorrentes de atos de improbidade 

administrativa praticados por agentes públicos no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função na administração pública direta, indireta ou fundacional, abrangendo portanto a atuação 

dos executores de contratos enquanto funcionários públicos, independentemente das sanções 

penais, civis e administrativas; 
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- Além da legislação mencionada, o executor também responde penalmente por seus 

atos, no caso de incorrer nas condutas tipificadas no Capítulo I – Título XI do Código Penal 

Brasileiro, (dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração Geral), 

incorrendo nas penas previstas no referido diploma legal. 
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ANEXO I - MODELO DE RELATÓRIO BIMESTRAL: CONTRATOS DE 

NATUREZA CONTINUADA 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO 

FEDERAL 

1. RELATÓRIO N°. XX/20XX (a numeração dos relatórios deverá iniciar em 1 e 

ser sequencial) 

2. PROCESSO N.º: XXX.XXX.XXX/200X CONTRATO N°. XX/202x 

3. CONTRATADA: Fiscalizada SA 

4. PERÍODO COMPREENDIDO PELO RELATÓRIO: 01/0X/202x a 4/0X/202x 

5. EXECUÇÃO: (x) De acordo com o contrato ( ) Com alterações, vide anexo. 

6. Execução financeira e orçamentária 

6.1 Valor Contratual Período de Vigência 

6.2 Execução Orçamentária 

Notas de Empenho (NE) Notas fiscais SALDO Número Emissão Valor Número 

Emissão Valor 

 

Brasília-DF, xx de xxxx de 202x. 

Executor do Contrato n° xx/202x  

Relatório de contratos de cessão e/ou concessão  

HISTÓRICO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS: 

BRASÍLIA-DF, em 20 de outubro de 2009. 

 

Data de vencimento Mês de Referência Taxa de ocupação (R$) Água e esgoto (R$) 

Energia elétrica (R$) Multas (R$) 

Total (R$) 

Executor  
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ANEXO II - MODELO DE RELATÓRIO DE EXAME DE MATERIAL 

 

RELATÓRIO DE EXAME DE MATERIAL 

1. Processo: Contrato n° : 

2. Contratada: 

3. Nota de Empenho N° 

a) Data de Emissão: Valor: 

b) Data de entrega da Nota de Empenho à Contratada: 

c) Prazo de entrega: 

d) Data de entrega do material no órgão recebedor: 

e) Ocorrência de atraso: ( )sim ( ) não 

4. Descrição do material 

5. Metodologia utilizada para a conferência do material 

- em qual local o material foi inspecionado; 

- como trabalho foi dividido; 

- quais testes foram realizados, se necessários; 

6. Defeitos Observados 

7. Ações adotadas para a solução dos defeitos observados: 

8. Informações Complementares 

9. Parecer Final 

( ) Favorável ao recebimento ( ) Desfavorável ao recebimento 

Brasília-DF, de agosto de 2008 

 

 

 

EXECUTOR DO CONTRATO 
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ANEXO III - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 PROCESSO: xxxxxxxxxxxxx  

CONTRATO: xxx/xxxx 

VALOR TOTAL: R$ xxxxxxxxxx (por extenso) 

CONTRATADA: Razão social da empresa 

OBJETO: Conforme no contrato. 

Aos (por extenso) dias do mês de (por extenso) do ano de (por extenso), presente de um lado a 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - 

CODHAB/DF, representada pelos Executores do Contrato Titular e Suplente, designados por meio da 

Resolução da Presidência n° xxx de dia de mês de ano, e de outro lado a empresa RAZÃO SOCIAL DA 

EMPRESA, daqui por diante denominada CONTRATADA, procederam ao RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO DA OBRA supramencionada. 

Uma vez que a obra se encontra concluída e de acordo com estipulado em contrato e seus anexos, 

conforme observado in loco em vistoria realizada no dia xx/xx/xxxx, cujo relatórios são parte do 

Processo xxxxxxxxxx, este Executor do Contrato lavra este Termo de Recebimento Provisório. 

O mesmo não isento a Contratada de posteriores responsabilidades, conforme parágrafo único 

do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e não desobriga a contratada a corrigir, as suas custas, dentro do prazo de 

garantia determinado na Lei 10.406 de 10/01/2002 - Código Civil, se for o caso, os defeitos ou 

imperfeições que se verificarem decorrentes de vícios ou má qualidade, ou ainda de inobservância de 

regras técnicas. 

Por firmeza do que acima ficou dito, os representantes nomeados pelas partes, firmam o presente 

TERMO. 

 NOME DO EXECUTOR 

Executor Titular do Contrato 

 Matrícula xxxxx 

NOME DO REPRESENTANTE 

Representante Legal / Sócio Proprietário ou nome do cargo  

Nome da razão social da empresa 
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ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

PROCESSO: xxxxxxxxxxxxxxxx. 

CONTRATO: XXX/xxxx (SEI xxxxxxxx). 

VALOR TOTAL: R$ xxxxxxxxx (por extenso). 

VALOR APÓS TERMOS ADITIVOS: R$ xxxxxxxxx (por extenso). 

CONTRATADA: Nome da razão social. 

OBJETO: Conforme Contrato. 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Emitido em dia de mês de ano (SEI 

xxxxxxxx) 

Aos (por extenso) dias do mês de (por extenso) do ano de (por extenso), presente de um 

lado a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO 

FEDERAL - CODHAB/DF, representada pelos Executores do Contrato Titular e Suplente, 

designados por meio da Resolução da Presidência n° xxx de dia de mês de ano, e de outro lado 

a empresa RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, daqui por diante denominada CONTRATADA, 

procederam ao RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA supramencionada. 

Após análise do Edital de Licitação, do instrumento contratual, demais anexos e 

vistorias realizadas durante a execução da obra, cujos relatórios estão em anexo no Processo 

SEI nº xxxxxxxxxxxxxxx, e conforme preceitua o art. 144, Inciso I Alínea b do Regulamento 

Interno e Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF - RILC, conforme disposto na 

Lei nº  13.303/2016, os Executores do Contrato verificaram que a obra está de acordo com os 

projetos e especificações contidas no Edital de Licitação, no instrumento contratual e demais 

anexos, lavrando-se este Termo de Recebimento Definitivo. 

O presente Termo de Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução, dentro 

dos limites estabelecidos pela lei, normas técnicas pertinentes ou pelo contrato, iniciando-se a 

partir desta data o prazo de contagem da garantia da obra e dos serviços. 

Por firmeza do que acima ficou dito, os representantes nomeados pelas partes firmam o 

presente Termo de Recebimento Definitivo. 
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NOME DO EXECUTOR 

Executor Titular do Contrato 

 Matrícula xxxxx 

  

NOME DO REPRESENTANTE 

Representante Legal / Sócio-Proprietário ou nome do cargo  

Nome da razão social da empresa 
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ANEXO V - MODELO DE ATESTADO DE EXECUÇÃO 

 

ATESTADO DE EXECUÇÃO 

  

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF – 

CODHAB/DF 

Contratada: Nome da razão social da empresa 

Unidade gestora: Diretoria de Produção Habitacional 

Contrato: xxx/xxxx 

Data de assinatura do contrato: xx/xx/xxxx 

Vigência do contrato: xx/xx/xxxx 

Ordem de serviço nº xxx/xxxx (SEI xxxxxxxx) 

Objeto: Inserir objeto do Contrato. 

Nº Medição: Diante da execução dos serviços prestados pela Contratada no mês de 

mês/ano, demonstrados no Relatório Técnico SEI xxxxxxxx, Relatório de Medição SEI 

xxxxxxxx e Planilha de Medição SEI xxxxxxxx elaborados pelos executores do contrato, 

ATESTO o pagamento total/ parcial da Nota Fiscal xxx (SEI xxxxxxxx), no valor de R$ 

xxxxxxxxxxx (por extenso). 

 

Nome do Executor 

Executor do Contrato Nome do Executor Suplente / Membro 

Executora-Suplente 

Ciente, encaminhe-se para pagamento 

Nome do Diretor 

Diretor de xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Cont...Anexo V 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO 

FEDERAL 

ATESTADO DE EXECUÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS 

Empresa Contratada: 

Unidade: 

Nota de Empenho N.° 

Data: 

Especificação dos Bens Adquiridos: 

Período de execução: 

Data de entrega da nota de empenho à contratada: 

Data prevista para entrega do objeto da nota de empenho: 

Data de entrega: 

Ocorrência de atraso: ( )sim ( )não Nota fiscal/fatura n.° 

Data: Valor: 

Saldo anterior: 

Valor da requisição: Saldo atual: 

Brasília-DF, em / /200  

Executor do Contrato  

ANEXO VII - Modelo de Requisição de Pagamento 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO 

FEDERAL 

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 

Credor 

Processo ( ) Obra ( ) Serviço ( ) Material ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO DA 

DESPESA NOTA DE EMPENHO Número: Elemento de Despesa: Valor (R$): 

Função: Programa: Subprograma: Fonte: 

Projeto/Atividade: 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

 

 

88 
 

Saldo Anterior (R$) Valor Requisitado (R$) Saldo Atual (R$) 

CONTROLE 

Nota fiscal/Fatura n° 

OBSERVAÇÃO 

O pagamento da despesa supra pode ser requisitado. 

Brasília-DF, de de 20  

Responsável pelo recebimento 

Encaminha-se a: 

Brasília-DF, de de 20. 

DIRETOR DA ÁREA  

 


