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RESUMO 

A fiscalização de contratos é uma atividade complexa e de extrema importância para os órgãos 
públicos, uma vez que sua condução reflete na boa ou má gestão dos recursos nacionais.  Ao 
analisar os problemas na execução dessa atividade, este trabalho levantou as principais 
dificuldades enfrentadas por militares designados para a função de fiscal de contrato, com 
objetivo de contribuir para melhora dessa atividade no âmbito do Exército Brasileiro.  Neste 
sentido, foi realizado um questionário com militares que já exerceram ou exercem a função de 
fiscal de contrato, nesta oportunidade, os militares puderam eleger quais os maiores problemas 
que enfrentam na execução desta atividade. Como resultado verificou-se que realizar a função 
operacional e administrativa simultaneamente é a principal dificuldade. Em contrapartida, como 
possível solução verificou-se a possibilidade de determinação de um dia na semana com tempo 
previsto para o fiscal se dedicar exclusivamente nessa atividade.  Conclui-se então, que a função 
de fiscal de contrato necessita de mais atenção por parte dos agentes da administração que 
exercem essa função, e que as autoridades competentes das Organizações militares devem se 
atentar para o tempo que os fiscais estão tendo para exercer essa atividade. 

Palavras-chave: Fiscal de contrato. Contratos. Agentes. Administrativa. Fiscalização.    

ABSTRACT 

Controlling contracts is a complex and extremely important activity for public bodies, since its 
conduct reflects on the good or bad management of national resources. When analyzing the 
problems in the execution of this activity, this work raised the main difficulties faced by military 
personnel assigned to the function of contract inspector, in order to contribute to the improvement 
of this activity within the scope of the Brazilian Army. In this sense, a questionnaire was carried 
out with military personnel who have already exercised or exercise the function of contract 
inspector. On this occasion, the military were able to choose which are the biggest problems they 
face in the execution of this activity. As a result, it was found that performing the operational and 
administrative function simultaneously is the main difficulty. On the other hand, as a possible 
solution, it was possible to determine a day in the week with time foreseen for the inspector to 
dedicate himself exclusively to this activity. It is concluded, then, that the function of contract 
inspector needs more attention on the part of the administration agents that exercise this function, 
and that the competent authorities of the military Organizations must pay attention to the time 
that the inspectors are having to exercise this activity . 
 contracts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Todas as contratações executadas com dinheiro público devem ser 

realizadas por meio de licitação, um procedimento administrativo que visa 

assegurar a igualdade entre os interessados em realizar negócios com a união, 

sem que haja benefícios ou vantagens para um ou outro participante. 

As contratações públicas são regidas pelos preceitos de direito público e 

pelas normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, os órgãos que 

estão subordinados a esta lei estão listados em seu parágrafo único do Art.1º:  

 

Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 1993). 

 

Nesse sentido, todos os órgãos elencados anteriormente são obrigados 

a realizar licitações para adquirir um bem ou contratar um serviço, com exceção 

de alguns casos que também estão especificados na Lei 8.666/93. Assim, para 

que as contratações tenham o maior grau de eficiência foi estabelecido que a 

administração pública tem o poder-dever de fiscalizar suas contratações através 

do instrumento de contrato, que está conceituado no parágrafo único do Art. 2º 

da Lei nº 8.666/93: 

Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste 
entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação 
utilizada (BRASIL, 1993). 

Além da Lei 8.666/93, os processos de contratações públicas são regidos 

por diversos outros dispositivos legais, cada um destinado para um tipo de 

compra diferente, que resultará em um contrato e tipo de fiscalização específica 

para aquele bem ou serviço que está sendo adquirido pelo poder público. Nesse 

sentido, a Lei 8.666/93 instituiu a figura do fiscal de contrato, servidor incumbido 

da função de fiscalizar as condições de entrega do bem adquirido ou da 

realização do serviço contratado. 

 

 

 



 

1.1 PROBLEMA 

 

          Ao se analisar as situações de fiscalização de contratos em diversas 

Seções de Aquisições Licitações e Contratos e Setores Financeiros de 

organizações militares, podem ser observadas diversas dificuldades dos 

agentes fiscalizadores de contratos na execução de sua função, o que muitas 

vezes onera os gastos das unidades com despesas obrigatórias, e também 

acaba por prejudicar os próprios agentes fiscalizadores, que por falta de 

cuidados na execução dos contratos acabam sendo-lhes imputados danos 

causados aos cofres públicos, como está estabelecido na Lei 8.666/93 em seu 

artigo 82: 

Os agentes administrativos que praticarem 

atos em desacordo com os preceitos desta lei 

ou visando a frustrar os objetivos da licitação 

sujeitam-se às sanções previstas nesta lei e nos 

regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal que seu ato ensejar (BRASIL, 1993). 

A negligência do fiscal da Administração na fiscalização de obra ou 

acompanhamento de contrato atrai para si a responsabilidade por eventuais 

danos que poderiam ter sido evitados, bem como às penas previstas nos artigos 

57 e 58 da Lei n° 8.443/92.  

Ainda analisando as ações dos fiscais de contrato, que dependendo da 

ação, poderão leva-lo a penalidades, é importante observar o que afirma DA 

COSTA (2013, p. 64), o fiscal deve ser diligente no acompanhamento da 

execução do contrato, não atestando de forma desatenta a prestação do 

serviço, a entrega do bem, a realização da obra, pois esses atos compõem a 

liquidação da despesa, reconhecem o implemento da condição por parte do 

contratado, fazendo nascer para ele um crédito perante a Administração, 

permitindo a autoridade competente realizar o devido pagamento. 

Por essas razões, o fiscal de contrato deve ser escolhido de forma bem 

cuidadosa e seu trabalho deveria ser priorizado em relação a outras atividades 

que ele também execute, essa preocupação também é demonstrada por 

SANTOS (2018, p. 247) que diz: 



Outro ponto também retirado desta pesquisa foi a influência que se 

tem na escolha equivocada no apontamento de agente responsável 

pela fiscalização, já que, por não se dar a importância devida a esse 

papel, é realizada na grande maioria das vezes uma escolha aleatória 

da pessoa que deve ficar responsável pela execução contratual e, com 

isso – por incapacidade técnica quanto ao objeto e/ou à fiscalização 

contratual em si ou por desinteresse – não se obtém o êxito angariado 

na contratação. Por fim, não se alcança a finalidade pública a ser 

atendida por aquele procedimento, ferindo de maneira direta o 

princípio da eficiência.  

Desta forma, este trabalho levantou a seguinte pergunta: Quais seriam 

as principais dificuldades encontradas pelos fiscais de contrato na realização de 

suas funções, a fim de garantir o bem cumprimento da fiscalização dos serviços 

prestados, das obras executadas e dos materiais recebidos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem por objetivo avaliar a efetividade do trabalho dos 

militares escalados na fiscalização de contratos à medida que executam outras 

atividades relacionadas a atividade fim, e propor uma solução aos problemas 

encontrados pela execução de dessas duas atividades de natureza distintas. 

Como forma de facilitar o encadeamento do raciocínio lógico e explicativo 

para a solução do objetivo geral da pesquisa, foram elencados dois objetivos 

específicos conforme se segue:  

a) Identificar o melhor assessoramento a ser repassado as autoridades 

competentes pela administração das Organizações Militares (OM) para 

gerenciar seus meios de recurso humanos de forma a realizar a correta 

execução de seus contratos administrativos. 

  b) Valorizar o Sistema de Administração do Exército Brasileiro (EB). 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

A atividade de fiscalização administrativa de contratos reflete diretamente 

na atividade fim da OM, sobretudo, no que diz respeito aos contratos com 

concessionárias de serviços públicos. A interrupção de serviços de fornecimento 



de energia e água, por exemplo, devido à má fiscalização do contrato, impede 

completamente todas as atividades da OM, sendo assim, necessário um estudo 

que possibilite o aprimoramento do quadro de agentes responsáveis por 

observar a execução dos serviços; 

          O levantamento e estudo das dificuldades encontradas pelos agentes 

fiscalizadores é necessária para adoção de medidas que auxiliem os mesmos 

nessas atividades, dessa forma, é importante fazer um cruzamento entre essas 

dificuldades e as funções exercidas paralelamente. 

 Outra necessidade para o estudo em questão é contribuir para imagem da 

Força Terrestre (F Ter) perante os órgãos de controle externo, já que devido as 

dificuldades orçamentarias vividas pela nação nos últimos anos, cresce de 

importância a boa utilização dos recursos públicos.  Nesse sentido, a boa 

fiscalização reflete, entre outras coisas, na condução mais vantajosa da 

prorrogação dos contratos e no não pagamento de juros e multas por atraso, por 

exemplo.  

  

2 METODOLOGIA 

 

No intuito de realizar uma pesquisa com o objetivo de promover o 

conhecimento científico, este trabalho buscou através de uma pesquisa do tipo 

descritiva analisar as dificuldades vivenciadas na execução da atividade de 

fiscalização de contratos administrativos nas unidades do EB, por parte de seus 

agentes da administração.  

Desta forma foi adotado uma abordagem mista. Uma análise quantitativa 

realizada a partir da análise dos dados obtidos, através de uma coleta de dados 

por meio de um questionário, que buscou apontar as principais dificuldades 

encontradas pelos agentes da administração para conciliar suas funções da 

atividade fim tropa com as administrativas da atividade meio. 

Baseado nos dados quantificados nos resultados obtidos no instrumento 

da pesquisa, uma análise qualitativa foi realizada buscando a interpretação dos 

resultados e seus reflexos para determinar uma solução adequada para os 

problemas apontados. 

Após a coleta dos dados, será realizado uma análise estatística para 

verificar a incidência de cada um dos problemas dentro do universo analisado. 



Essa verificação visa direcionar o estudo para os problemas mais comuns 

encontrados, e encontrar possíveis soluções que possibilitem a gestão entre as 

funções exercidas simultaneamente. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Toda contratação pública deverá ser realizada por licitação e precedida 

de um contrato, essa afirmação está embasada no Inc. XXI, Art. 37 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 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 (BRASIL, 1988). 

           O contrato administrativo visa regular a execução do serviço ou entrega 

do bem adquirido, a fim de garantir que o serviço contratado seja prestado 

conforme os termos preestabelecidos. Esses termos variam de acordo com 

cada tipo de contratação, entretanto, o artigo 55 da Lei 8.666/93, traz algumas 

cláusulas obrigatórias que deverão fazer parte de qualquer contrato.  

 As cláusulas elencadas no artigo 55 da Lei 8.666/93 são: o objeto e seus 

elementos característicos, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o 

preço e as condições de pagamento, os prazos de início de etapas de execução, 

o crédito pelo qual correrá a despesa, as garantias oferecidas para assegurar 

sua plena execução, os direitos e as responsabilidades das partes, os casos de 

rescisão, o reconhecimento dos direitos da Administração, as condições de 

importação, a vinculação ao edital de licitação, a legislação aplicável à execução 

do contrato, a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

           A fiscalização do contrato administrativo deve ser, obrigatoriamente, 

acompanhada por um agente da administração, conforme prevê a Lei 8.666/93 

mais especificamente em seu artigo 67, que estabelece: 



A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida 

a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.  

 

Nesse sentido, cabe ressaltar que ao não se sentir preparado 

intelectualmente para a função, o agente pode solicitar a contratação de 

terceiros para auxiliá-lo na fiscalização, conforme escrito no dispositivo anterior. 

Ainda na análise do dispositivo, verifica-se que o fiscal de contrato fica 

obrigado a registrar tudo relativo à execução do contrato, conforme prevê o 

parágrafo  1º do Artigo 67 da lei 8666/93:  

O representante da Administração anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados.  

Da mesma forma, no âmbito do EB, a Secretaria de Economia e Finanças 

(SEF), através da PORTARIA Nº 43-SEF, de 13 de junho de 2019, em seu Inc. 

X, Art. 14 estabelece que o fiscal de contrato deve: “X – Manter, em formulário próprio 

(diário de obras/livro de fiscalização), o registro de todas as ocorrências relacionadas à 

execução contratual.” (BRASIL, 2019). 

Assim, ficou estabelecido o livro do fiscal de contrato, que é o instrumento 

de controle da execução, no qual deve ser registrado tudo que acontece e estar 

sempre atualizado.  

Nas reuniões administrativas mensais é convencionado que o fiscal 

apresente o livro para apreciação de dois agentes da administração são eles:  

O Ordenador de Despesas (OD), autoridade de cujos atos resultarem 

emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio, 

conforme o § 1º do art. 80 do Decreto-Lei nº 200/67, e do Fiscal Administrativo, 

agente executor direto, responsável pelo assessoramento do Agente Diretor nos 

assuntos de administração patrimonial e do Ordenador de Despesas na 

administração orçamentaria e, no que couber, nas administrações financeiras e 

patrimonial, RAE-R3. 

Nessa reunião, o fiscal Administrativo deve informar todas as alterações 

ocorridas no mês de análise das contas. Esse modelo de fiscalização ajuda no 

controle da execução do serviço, uma vez que diversos agentes da 



administração financeira tomam conhecimento do que está acontecendo com 

aquele determinado contrato (BRASIL, 1990). 

É importante analisar que cada contrato deve ser redigido conforme 

legislação específica daquilo que está sendo adquirido ou contratado. Os 

materiais de informática, por exemplo, têm sua contratação regulada pelo 

DECRETO Nº 7.174, de 12 de maio de 2010, seguindo assim norma própria 

para sua aquisição.  

Apesar do grande volume de informação que deve ser assimilado pelos 

agentes públicos envolvidos nos processos de aquisição/contratação, nos 

últimos anos diversos órgãos de controle têm ajudado e facilitado os 

contratantes nessa difícil tarefa, e no que tange a contratação propriamente dita 

e na gestão do instrumento regulador.  

Nesse sentido, a Advocacia Geral da União, por exemplo, tem facilitado 

o trabalho dos órgãos públicos ao criar modelos de processos de editais de 

licitação e contratos específicos para cada tipo de aquisição. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

Os subsídios da análise foram coletados por meio de questionários 

distribuídos aos agentes da administração que estão exercendo ou exerceram 

a função de fiscal de contrato nos corpos de tropa. 

No intuito de se chegar a uma coleta de dados que fosse fidedigna as 

reais situações que acontecem na execução dos contratos administrativos das 

unidades do EB, como critério de inclusão o universo analisado no questionário 

contemplou apenas militares que exercem ou exerceram a função de fiscal de 

contrato. Caso o militar não tivesse exercido tal função e tenha respondido ao 

questionário, este foi eliminado como critério de exclusão. 

 

2.3. A AMOSTRA 

 

No período realizado o questionário teve uma amostra composta de 

oficiais, subtenentes e sargentos, de diversas armas quadros e serviços, 

totalizando 56 militares que exercem ou exerceram a função de fiscal de 

contratos, distribuídos conforme as tabelas abaixo: 



TABELA 1 – Distribuição da amostra por posto e graduação 

Grupo 

 
Posto/Graduação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

3º Sgt 2 3,57% 

2º Sgt 2 3,57% 

Subtenente 2 3,57% 

Aspirante 1 1,78% 

1º Tenente 9 16,07% 

Capitão 40 71,42% 

TOTAL 56 100,0% 

Fonte: O autor. 

TABELA 2 – Distribuição da amostra por Arma, Quadro e Serviço 

Grupo 
 

Arma/quadro/serviço 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Artilharia 1 1,78% 
Cavalaria 1 1,78% 
Comunicações 6 10,71% 
Engenharia 1 1,78% 
Infantaria 2 3,57% 
Intendência 36 64,28% 
Material Bélico 5 8,92% 
Topografia 2 3,57% 
Outros 2 3,57% 
TOTAL 56 100,0% 

    Fonte: O autor.           

 

2.4 QUESTIONÁRIO 

 

             O primeiro questionamento foi realizado para saber qual ou quais as 

principais dificuldades encontradas pelos agentes, nesse questionamento foi 

feito um levantamento prévio das dificuldades a fim de nortear o resultado da 

coleta de dados.  

Nesse sentido, foram levantadas as seguintes problemáticas: 

- A dificuldade de conciliação entre a função operacional e administrativa; 

- A constante troca de funções que impede o entendimento da real situação do 

contrato; 

- A dificuldade na assimilação do conhecimento sobre a fiscalização de 

contratos; 

- A falta de afinidade com o assunto; 



O levantamento prévio das dificuldades não limitou a opinião dos agentes 

uma vez que eles puderam citar outros problemas que não foram mencionados. 

 No prosseguimento do questionário foi perguntado sobre a necessidade 

de o assunto Fiscalização de Contratos ser abordado nas escolas de formação. 

Esse questionamento é pertinente tendo em vista que, independente da 

formação do militar, tendo em sua grade curricular cursos de fiscalização de 

contratos ou não, após a formação todos estão sujeitos a assumir esta função. 

Outro questionamento feito aos militares foi a quantidade de tempo que 

dedicavam a fiscalização dos seus respectivos contratos. Esse questionamento 

visa levantar se amostra analisada dispunha de tempo suficiente para realizar 

sua tarefa em meio a outras funções. 

A fim de analisar o conhecimento dos militares sobre a legislação, foi 

questionado se os mesmos tinham o livro do fiscal de contrato no período que 

estavam na função, e se ao assumir a função esse instrumento estava 

atualizado conforme o andamento do contrato e com a legislação vigente. 

 Por fim, foi questionado sobre a vigência do contrato fiscalizado, se ao 

assumir a função o agente recebeu o contrato dentro do período da vigência 

atualizado. Essa análise é importante tendo em vista que muitos problemas com 

contratos administrativos ocorridos nas unidades se devem ao fato de estarem 

fora do período de vigência. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS 

 

No primeiro item do questionário, foi solicitado à amostra que apontasse 

qual a problemática é a mais importante dentro do cumprimento das atribuições 

de fiscalização de contrato. Nesse item foram obtidos os resultados conforme 

gráfico abaixo:  

 
                       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           

GRÁFICO 1 – resultado do item 1. Qual o Sr/Sra considera a principal dificuldade para    
fiscalização de um contrato? 

Fonte: O autor. 
 

 Nesse sentido pode-se abordar cada resposta separadamente, visando 

a analisar e achar soluções para cada item respondido pela amostra. 

 

3.2 A DIFICULDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO OPERACIONAL 

E ADMINISTRATIVA. 

 

 A percepção da amostra, de maneira geral, é que a dificuldade de 

conciliação entre a função operacional e administrativa é o principal problema 

ao tentar acompanhar a execução do contrato administrativo sob sua 

responsabilidade (45%). Nesse caso, o que se pode observar é que a função de 

fiscal de contrato acaba por ficar no segundo plano das incumbências do militar, 

uma vez que o mesmo acaba por optar a cumprir as missões da parte 

operacional.    

Uma das soluções possíveis para esse problema seria que o militar na 

função de fiscal de contrato tivesse, durante a semana, um meio expediente 

exclusivo para se dedicar nessa função, sendo esta atividade publicada em 

boletim interno e colocada em Quadro de Trabalho Semanal (QTS). 

Na tentativa de corroborar com a tese acima foi perguntado à amostra a 

quantidade de tempo que se dedicavam a fiscalização do seu contrato em 

execução. Dessa forma foi obtido o resultado conforme gráfico abaixo: 



 

GRÁFICO 2 – Sobre o contrato que fiscaliza ou fiscalizou, quanto tempo se dedica ou         
dedicou para esta atividade? 

Fonte: O autor. 
 

Ao analisar o gráfico acima percebemos que a maioria da amostra (39%) 

realizava as tarefas de fiscalização do contrato apenas uma ou duas vezes no 

mês, o que corrobora com a tese de que é necessário que o militar tenha um 

tempo em QTS para a fiscalização do contrato. 

Outra solução possível para o problema seria, sempre que possível, o 

fiscal de contrato apresentar o livro de controle para o fiscal administrativo 

quinzenalmente, a fim de apresentar as alterações ocorridas com o contrato em 

execução naquele período. 

                    

3.3 A CONSTANTE TROCA DE FUNÇÕES QUE IMPEDE O ENTENDIMENTO 

DA REAL SITUAÇÃO DO CONTRATO. 

               

Uma alternativa que recebeu uma quantidade significativa de respostas 

foi a constante troca de funções que impede o entendimento da real situação do 

contrato (27%). Esse problema pode ser abordado pela ótica das constantes 

movimentações que o militar está sujeito.   

Dessa forma a segunda dificuldade mais votada pela amostra se torna a 

mais complexa de ser resolvida, uma vez que vai de encontro a uma 

necessidade do próprio EB, que é a vivência nacional.  

Uma forma de solução para esse problema seria a constante observação 

dos militares incluídos em planos de movimentação ao longo do exercício 



financeiro, por parte do chefe da seção de pessoal juntamente com ordenador 

de despesas e chefe da SALC, o que possibilitaria realizar a troca de função 

meses antes do militar ser desligado da Unidade.  

 

3.4 A FALTA DE AFINIDADE E DIFICULDADE DE ASSIMILAÇÃO DO 

ASSUNTO 

 

O terceiro e quarto itens da pergunta necessitam de uma análise 

conjunta, tendo em visa que abordam o mesmo assunto, o conhecimento. Nesse 

ponto da pesquisa, os dois itens somaram 26,27% das respostas, sendo um 

tema importante a ser abordado.  

 Por vezes, o militar nunca teve contato com a parte administrativa da 

unidade, e se vê na função de fiscal de contrato, isso atrelado a dificuldade de 

assimilação do assunto e a falta de tempo para se dedicar ao mesmo devido a 

outras funções da parte operacional, faz com o militar acabe levando a tarefa 

sem ter as totais condições intelectuais.  

 Na tentativa de analisar um pouco do conhecimento da amostra sobre o 

assunto, foram realizadas perguntas sobre o livro do fiscal de contrato, 

importante ferramenta para o acompanhamento da execução do serviço. Os 

resultados desses itens seguem nos gráficos abaixo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 – O Sr/Sra tinha/tem o livro de registro para controle do seu contrato? 

Fonte: autor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 – Quando assumiu a função, o seu contrato estava com livro de registro   

atualizado? 

Fonte: autor 

 

Na análise dos gráficos acima percebemos que a maioria da amostra 

(71%) tinham ou tem o livro do fiscal de contrato, entretanto não recebeu o 

mesmo atualizado (91%). Há também uma parcela significativa que não tem ou 

tinha o livro de controle (29%).   

No questionário foi realizado ainda uma pergunta sobre o conhecimento 

dos fiscais a respeito da vigência dos contratos, e foi obtido o seguinte resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 – Quando assumiu a função, o contrato estava dentro do prazo de vigência?  

Fonte: O autor. 

 

Uma forma de amenizar o problema da falta de conhecimento e afinidade 

com o tema seria incluindo assunto administração financeira para todas as 

Armas, Quadros e Serviços do EB, por mais que a carga horaria não fosse 

grande, isso com certeza reduziria o impacto nos militares recém formados que 

chegam nos corpos de tropa e logo assumem a função de fiscal de contrato. 



 Nesse sentido, a segunda questão do questionário foi direcionada para 

corroborar com a necessidade de instruções sobre administração financeira 

para todos nas escolas de formação. Assim foi realizada a pergunta cujo 

resultado se encontra no gráfico abaixo:  

 

                                

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6 – Sr/Sra considera necessário que o assunto Fiscalização de contratos deva ser 

abordado nas escolas de formação, uma vez que todos estão sujeitos a assumir esta função? 

Fonte: Autor 

Na análise do gráfico acima o que pode ser notado é que a maioria 

esmagadora da amostra considera necessário que o assunto fiscalização de 

contratos seja abordado nas escolas de formação, corroborando para a tese 

anterior. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A fiscalização de contratos é uma atividade que abarca militares de todas 

as Armas, Quadros e Serviços do EB, em todos os postos e graduações, sendo 

de vital importância para a F Ter  um estudo minucioso sobre este assunto.  

 No intuito de contribuir com o estudo sobre o tema, foi proposto neste 

trabalho a realização de uma pesquisa sobre as dificuldades dos agentes na 

fiscalização dos contratos, tendo como objetivo específico o assessoramento 

das autoridades competentes pela administração das Organizações Militares no 

gerenciamento dos recursos humanos. 

O trabalho concluiu que a atividade de fiscalização de contratos é tratada 

em segundo plano pelos militares responsáveis, uma vez que as atribuições da 

parte operacional consomem a maior parte do tempo de atividade desses 

militares. 

Neste ponto, concluiu-se que uma solução possível para esse problema 

seria que o militar na função de fiscal de contrato tivesse, durante a semana, um 



meio expediente exclusivo para se dedicar nessa função, criando assim uma 

obrigação em QTS do militar para com o serviço a ser fiscalizado. 

Outra conclusão que se chegou é que a constante troca de funções 

durante o exercício financeiro acaba por prejudicar os fiscais no que tange ao 

entendimento da situação do seu contrato. Esse talvez seja o problema mais 

complicado, devido ao pouco efetivo da força e a política de constantes 

movimentações, assim, uma solução para essa dificuldade seria uma tentativa 

e colocar como fiscais apenas os militares não incluídos no plano de 

movimentação ou que estejam envolvidos com missões externas, o que 

amenizaria em parte o problema do efetivo. 

Por fim, o último problema analisado se refere a assimilação do assunto 

por parte dos militares, que encontram dificuldade no estudo do tema, seja por 

falta de afinidade ou dificuldade de aprendizagem, já que o assunto abarca uma 

gama muito grande de legislações.  

O problema referido poderia ser amenizado se o assunto fosse ministrado 

nas escolas de formação para todas as armas quadros e serviços, já que todos 

os militares estão sujeitos a assumir a função. Essa ação reduziria o impacto 

nos militares recém formados que chegam nos corpos de tropa e logo assumem 

a função de fiscal de contrato. 

Portanto, conclui-se que o trabalho atingiu seus objetivos ao analisar os 

padrões de respostas do questionário e criar soluções que possam amenizar os 

problemas da fiscalização de contratos. No estudo, o que se observa é que o 

tema é complexo e que as organizações militares necessitam realizar ações 

para tentar facilitar a vida dos militares que assumem essa função.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Int Carlos Alberto da Silva Gomes, cujo tema é Licitações e 
Contratos: A dificuldade dos Agentes da Administração na Fiscalização de 
Contratos. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer 
subsídio para um aperfeiçoamento dos militares que exercerão a função de 
fiscal de contrato nas unidades do Exército Brasileiro (EB) nos próximos anos. 

A fim de conhecer as dificuldades dos fiscais de contrato no EB, o senhor 
foi selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas 
deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais 
completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao melhoramento da gestão 
contratual nas unidades do EB. Será muito importante, ainda, que o senhor 
complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 
problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Carlos Alberto da Silva Gomes (Capitão de Intendência – AMAN 2011) 

Celular: (21) 979806871 

E-mail: casg318@gmail.com  
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual seu posto/graduação atual? 

(   ) Cel (   ) Ten Cel (   ) Maj (   ) Cap  (   ) 1º Ten  (   ) 2º Ten   (   ) Asp  (   ) 
St  (   ) 1º Sgt  (   ) 2º Sgt  (   ) 3º Sgt 

 
2. Qual sua Arma/quadro/Serviço?  

(   ) Inf (   ) Cav (   ) Eng (   ) Art  (   ) Com  (   ) MB   (   ) Int  (   ) Saúde  (   ) 
Topografia  (   ) outro:_________________ 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
3. Dentre as opções abaixo, qual o Sr/Sra considera a principal dificuldade para 
fiscalização de um contrato? 

(   ) A dificuldade de conciliação entre a função operacional e administrativa 

(   ) A constante troca de funções que impede o entendimento da real situação 
do contrato 



(   ) A dificuldade na assimilação do conhecimento sobre a fiscalização de 
contratos 

(   ) A falta de afinidade com o assunto 

(   ) Outras: ___________________________________________________ 

 

 
4. o Sr/Sra considera necessário que o assunto Fiscalização de contratos deva 
ser abordado nas escolas de formação, uma vez que todos estão sujeitos a as-
sumir esta função?  

( ) Sim 

(   ) Não 

 
5. Sobre o contrato que fiscaliza ou fiscalizou, quanto tempo se dedica ou de-
dicou para esta atividade? 

(   ) 1 (uma) vez na semana. 

(   ) 2 (duas) vezes na semana. 

(   ) 3 ou mais vezes na semana  

(    ) 1(uma) ou 2(duas) vezes no mês. 

 
6. O Sr/Sra tinha/tem o livro de registro para controle do seu contrato? 

    (    ) Sim. 

(    ) Não 

 
7. Quando assumiu a função, o seu contrato estava com livro de registro atua-
lizado? 

(    ) Sim. 
(    ) Não 

 
8. Quando assumiu a função, o contrato estava dentro do prazo de vigência? 

(    ) Sim. 
(    ) Não 
 

Obrigado pela participação. 
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