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                   ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº. 003/UCI/2015 

 
 

Carlinda - MT, 17 de julho de 2015. 
 
 
Assunto: Orientação aos departamentos e fiscais de contratos visando o atendimento das 
regras do Sistema APLIC. 
 

DAS CONSIDERAÇÕES: 

   Considerando o que dispõe a Resolução Normativa do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso nº. 035/2013 que estabelece regras para remessa de 
informações via internet pelas unidades gestoras, por meio do Sistema de Auditoria 
Pública Informatizada de Contas – APLIC/TCE; 

 Considerando as dificuldades encontradas referente ao cumprimento de 
prazos e entrega dos relatórios dos fiscais de contratos e inconsistências detectadas 
neste exercício referente a fiscalização contratual. 

 
RESOLVE: 

Emitir a presente orientação, aos responsáveis pelos departamentos 
administrativos: Comissão de Licitação; da elaboração dos contratos administrativos; da 
Contabilidade; do envio e validação de informações ao APLIC/TCE e aos servidores 
designados a fiscalização dos contratos administrativos celebrados com a Administração 
Pública Municipal, para que no desempenho de suas atividades adotem os seguintes 
procedimentos: 

 

1) Orientamos aos departamentos relacionados a seguir os procedimentos abaixo 
estabelecidos com a finalidade de garantir informações precisas a Corte de Contas:  

I - A Comissão de Licitação somente efetuará homologação do processo licitatório 
quando da emissão do decreto designando o fiscal de contrato, cientificando o servidor, 
encaminhando para conhecimento: cópia do decreto, do contrato e/ou ARP, edital 
licitatório, termos aditivos e outras documentações julgadas necessárias; 

II - A Secretaria de Administração e Finanças deverá manter controle em planilha 
devidamente atualizada quanto aos dados do fiscal de contrato;  

III – A Secretaria Municipal de Administração e Finanças deverá designar junto 
a cada fiscal de contratos um suplente a fim de suprir a falta do titular, não 
prejudicando os serviços de fiscalização; 
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IV – O Departamento Contábil, somente efetuará o pagamento seguido do 
Relatório de acompanhamento da execução do contrato e/ou ATESTO DO FISCAL sobre 
os serviços prestados e material entregue (conforme o caso); 

V - O servidor designado na função de fiscal de contrato, enquanto da vigência 
do contrato, deverá: manter sob sua guarda cópia do contrato ou ARP, analisar 
mensalmente os pagamentos efetuados ao credor, realizar diligências in loco para 
confirmar informações (se necessário), bem como, elaborar os relatórios emitidos ao 
acompanhamento de execução do contrato e outros documentos pertinentes a 
fiscalização.   

VI – O servidor responsável pelo envio de validação do Sistema APLIC, de 
acordo com o novo leiaute/2015, deverá enviar na tabela 
CONTRATO_ACOMPANHAMENTO, arquivo em PDF contendo relatório de 
acompanhamento da execução do contrato elaborado pelo fiscal, conforme regra de 
envio: 

a) Para o exercício de 2015 deverá ser encaminhado pelo menos 01 (um) relatório 
por contrato quadrimestralmente a ser elaborado pelo fiscal, nos parâmetros do 
modelo evidenciado no anexo II. 

 

Ressaltamos que, conforme regras estabelecidas no leiaute do Sistema 
APLIC/TCE/2015, a emissão do “Relatório de Acompanhamento da execução do 
contrato elaborado pela fiscal de contrato”, está sendo obrigatório para os seguintes 
tipos de contratos: Compras; Obras; Prestações de Serviços; Locação de softwares; 
alienação de Bens da UG/Unidade Gestora para terceiros e Locação de Bens (da 
UG/Unidade Gestora para terceiros). 

 

Compõem esta Nota Técnica os seguintes anexos: 

- Anexo I: Modelo de Check-list de Acompanhamento do Fiscal; 

- Anexo II: Modelo de Relatório de Acompanhamento da Execução de Contrato 
(pode ser adaptado conforme as necessidades de cada contrato) 

 
  É o que trata a presente Orientação.  

 

            
      

 
 ___________________________________________________________________________ 

Adm. Pamela Rafaela Eger 
Controladora Interna 
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ANEXO I 

 
CHECK LIST DE ACOMPANHAMENTO DO FISCAL 

 
Processo Licitatório: 
Contrato:  
Objeto:  
 

 
ITEM 

 
ESPECIFICAÇÃO – CONTRATOS 

 
S 

 
N 

 
N/A 

 
Observações 

01 Consta portaria de designação do fiscal do 
contrato? 

    

02 O contrato esta dentro do prazo de vigência?     
03 Consta o regime de execução ou a forma de 

fornecimento? 
    

04 O contrato contempla todas as cláusulas 
necessárias previstas na Lei 8.666/93? 

    

05 Consta prazo de início de etapas de execução e 
de conclusão, de entrega, recebimento definitivo? 

    

06 Consta o crédito pelo qual correrá a despesa, 
com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica? 

    

07 Os serviços e/ou materiais estão sendo 
entregues de acordo com os prazos 
estabelecidos no contrato? 

    

08 A empresa apresentou relatório dos serviços 
prestados ou material entregue? 

    

09 O serviço prestado e material entregue, esta de 
acordo com o objeto licitado? 

    

10 Os produtos entregues e ou serviços prestados 
estão de acordo com o licitado? 

    

11 Os produtos entregues e ou serviços prestados 
atendem as necessidades do setor? 

    

12 Em obras e/ou ampliação, consta planilha de 
medição e esta de acordo com o cronograma 
físico-financeiro? 

    

13 A Nota Fiscal esta dentro do prazo de validade e 
corretamente preenchida (contendo a exata 
descrição dos serviços prestados e/ou materiais 
entregues)? 

    

14 Consta para análise antes do pagamento, as 
documentações pertinentes exigidas na cláusula 
contratual (Nota Fiscal, medição e/ou relatório, 
certidões - INSS, FGTS, CNDT)? 

    

15 Consta na Nota Fiscal retenção de ISSQN e 
INSS conforme disciplina legislação municipal? 

    

16 Não foi necessário recorrer a assessoramento 
técnico para esclarecer/sanar ocorrências na 
execução do contrato? 
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ANEXO II 

 
MODELO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS 

 

Relatório nº.  (controle de sequência do fiscal) 

Contrato nº.  

Empresa Contratada: 

Objeto Licitado: 

Prazo de vigência do contrato: 

Processo Licitatório: 

 

Descrição do Relatório: 
 

Com a finalidade de cumprir o que dispõe o art. 58 c/c 67 da Lei 8.666/93, e de 
acordo com as funções acima atribuída para acompanhar a execução do serviço prestado 
e/ou material entregue no período de:______________ relatamos abaixo os pontos 
abrangidos por esta fiscalização: 

 
1. Pontos analisados 

(descrever de forma breve, os procedimentos utilizados para análise acompanhamento, 
conforme check list) 

 
2. Resultados da análise 

De acordo com os pontos analisados,  constatamos que no período compreendido de 
___________________. (descrever o resultado da análise dos pontos realizados) 
 

3. Orientação 
(conforme resultado da análise, neste item pode ser elencado as orientações proposta 
para correção – se houver) 
 

4. Conclusão 
 Conclusa as verificações, encaminha-se ao (nome do gestor responsável pela 
contratação) para ciência e manifesto ao relatório. 
 

É o que se apresenta para o momento. 
 
                        _________________________ 
                                  Fiscal de contrato 
                               Matrícula funcional nº. 
                                       Decreto nº. 
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