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RESUMO 

 

Os contratos administrativos são os acordos formalizados pela Administração 

Pública Federal com o intuito de garantir os interesses públicos. A formalização 

destes contratos possui características peculiares como a presença de cláusulas 

exorbitantes que colocam a Administração Pública em um estado de superioridade 

em relação ao particular. Um exemplo disto é o poder-dever da Administração em 

fiscalizar os seus contratos. A Administração deve então designar um agente que 

recebe a tarefa de fiscalização sujeitando-se às responsabilizações penal, civil e 

administrativa, além da responsabilização subsidiária decorrente da omissão em 

fiscalizar. O presente artigo foi desenvolvido para identificar se os fiscais de 

contratos de uma Unidade de Engenharia do Exército Brasileiro são capacitados 

para exercer a fiscalização com efetividade. Para atingir este objetivo, realizou-se 

uma pesquisa quali-quantitativa, com metodologia de investigação bibliográfica e 

exploratória, mediante um estudo de caso no Comando do 1º Grupamento de 

Engenharia, organização escolhida para averiguação. Ao final foi identificada a 

necessidade de capacitação e treinamento que os fiscais de contratos desta unidade 

precisam para desempenhar suas tarefas e entender as consequências de sua ação 

ou inação. 

Palavras-chave: Administração Pública. Contrato Administrativo. Fiscalização de 

Contratos. Capacitação. 
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ABSTRACT 

 

Administrative contracts are agreements formalized by the Federal Public 

Administration in order to guarantee public interests. The formalization of these 

contracts has peculiar characteristics such as the presence of exorbitant clauses that 

place the Public Administration in a state of superiority in relation to the private. An 

example of this is the Administration's power-duty to inspect its contracts. The 

Administration must then designate an agent who receives the inspection task 

subject to criminal, civil and administrative liability, in addition to the subsidiary 

liability arising from the failure to inspect. This article was developed to identify if the 

inspectors of contracts of an Engineering Unit of the Brazilian Army are qualified to 

exercise the inspection effectively. To achieve this objective, a qualitative and 

quantitative research was carried out, using bibliographic and exploratory research 

methodology, through a case study at the Command of the 1st Engineering Group, 

the organization chosen for investigation. At the end, it was identified the need for 

qualification and training that the contract inspectors of this unit need to perform their 

tasks and understand the consequences of their action or inaction. 

Keywords: Public Administration. Administrative Agreement. Supervision of 

Contracts. Training.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Comando do 1º Grupamento de Engenharia (Cmdo 1º Gpt E), 

Unidade do Exército Brasileiro (EB) situada na cidade de João Pessoa – PB, 

possui uma estrutura de administração capaz de gerenciar as obras do EB em 

toda a região Nordeste do país. De acordo com o site oficial, o Cmdo 1º Gpt E, 

no seu quadro de pessoal, existem militares de diversas especialidades: 

engenheiros civis, elétrico, ambiental, arquitetos, direito, contabilidade, 

administração, etc; e servidores civis contratados para fins diversos, somando 

um efetivo aproximado de 300 servidores, entre civis e militares. (BRASIL, 

2019) 

As obras gerenciadas pelo Cmdo 1º Gpt E, possuem empresas 

contratadas para prestação de serviços diversos, como serviço de limpeza, 

correios, reformas, construções; fornecimento de materiais e insumos, exigindo 

a formalização de contratos administrativos. A formalização dos contratos 

impõe a nomeação de um servidor responsável pela fiscalização destes, 

conforme prescreve o Art.  67 da Lei 8.666/93 que regula as Licitações e 

Contratos na Administração Pública:  

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por um representante da Administração especialmente 
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 1o  O representante da Administração anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. (BRASIL, 1993) 

 
Ao ser designado como fiscal de contrato, o militar ou servidor civil do 

Cmdo 1º Gpt E assume todas as responsabilidades decorrentes da função, 

como as possíveis responsabilizações nas esferas civil, penal e administrativa, 

oriundas da fiscalização contratual, além da responsabilização subsidiária à 

União. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Ao observar a estrutura administrativa do  Cmdo 1º Gpt E e a interface 
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de atuação dos fiscais de contratos, pretende-se responder ao seguinte 

questionamento: os fiscais de contratos  do Cmdo 1º Gpt E  são capacitados 

para exercer a fiscalização com efetividade e compreendem os reflexos da 

responsabilização subsidiária à União? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de identificar o nível de capacitação dos fiscais de contratos numa 

Unidade de Engenharia do EB, observando as consequências no desempenho 

da função, o presente estudo tem por objetivo conhecer o nível de capacitação 

dos fiscais de contratos do Cmdo 1º Gpt E diante as tarefas básicas de 

fiscalização e as consequências da sua ação ou inação.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Apontar  os principais conceitos que norteiam a fiscalização de 

contratos administrativos na administração pública federal. 

b) Citar através da legislação pertinente a supremacia do interesse 

público através de suas cláusulas exorbitantes e as consequência na 

fiscalização dos contratros. 

c) Conhecer as responsabilizações civil, penal e administrativa, além das  

responsabilizações subsidiárias decorrentes da omissão em fiscalizar contratos 

administrativos. 

d) Identificar as principais dificuldades encontradas pelos fiscais de 

contrato na execução de suas tarefas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

O estudo tem relevância para o EB na medida em que a atuação efetiva 

dos fiscais de contratos pode minimizar a responsabilização subsidiária à 

União, evitando assim o dano ao Erário. Além de contribuir com o intuito de 

atingir os princípios da eficiência, eficácia e efetividade na gestão do bem 
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público. 

Não obstante, observa-se a necessidade de estudos para atualização de 

procedimentos relacionados à fiscalização de contratos, a fim de motivar a 

elaboração de novos regulamentos e diretrizes internas no âmbito do EB como, 

por exemplo, a publicação da recente Portaria nº 43 da Secretaria de Economia 

e Finanças (SEF), de 13 de junho de 2019, que aprova as Normas para a 

Atuação do Gestor e do Fiscal de Contratos (EB90-N08.04), que tem por 

finalidade a regulação da atuação do gestor e do fiscal de contrato 

estabelecidos no âmbito do Comando do Exército. (BRASIL, 2019) 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução 

para o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e 

fichamento das fontes, aplicação de questionários, observação in loco por parte 

do autor, argumentação e discussão de resultados. 

Iniciamente a pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa na 

apresentação de conteúdos que explicam o assunto. Porém, quanto à forma de 

abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os conceitos de 

pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio dos 

questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades dos 

militares. Desta forma, trata-se de uma pesquisa mista, ou seja, quali-

quantitativa. 

Foram utilizadas as palavras-chave administração pública, contrato 

administrativo, fiscalização de contratos, eficiência, efetividade e eficácia, 

juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na base de dados 

Google Scholar e Scielo, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca 

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), sendo selecionados livros 

sobre administração de autores renomados nacionalmente e artigos em 

português, inglês e espanhol. O sistema de busca foi complementado pela 

coleta da legislação pertinente ao assunto estudado e ainda por uma coleta 

documental no Comando do 1º Grupamento de Enhgenharia. 



 
 
 

9 
 

 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade de investigação 

bibliográfica  e exploratória. Bibliográfica porque demandou um estudo prévio 

com apresentação dos principais conceitos norteadores da Administração 

Pública Federal e fiscalização de contratos administrativos. E exploratória, 

tendo em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca 

do tema, o que exigiu um estudo de caso no Cmdo 1º Gpt E, através da coleta 

de documentos e ainda da aplicação de um questionário para coleta de dados 

e discussão do problema proposto. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para o desenvolvimento do trabalho será necessário abordar o 

encadeiamento de conceitos relacionados à Administração Pública Federal e 

às nuances da fiscalização de contratos administrativos, buscando as 

definições que envolvem o assunto, inclusive no âmbito EB. 

 

2.2 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Segundo CARVALHO FILHO (2018, p. 65), “a expressão “administração 

pública” é de certo modo duvidosa, exprimindo mais de um sentido”. Neste 

caso, apresenta dois sentidos principais baseados na gama de tarefas e 

atividades que o Estado possui, compondo seus objetivos, e ainda pelo grande 

número de órgãos e agentes públicos incumbidos de sua execução, 

destacando os sentidos objetivo e subjetivo. 

Contribuindo com o sentido subjetivo da Administração Pública, 

podemos separá-la em Administração Direta do Estado composta por todos os 

órgãos integrantes das pessoas jurídicas políticas, que compõem a estrutura 

administrativa da Presidência da República e dos Ministérios (União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal) e Administração Indireta do Estado que 

compreende as pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria de direito 

público ou privado (autarquias, empresas públicas, sociedades de economia 

mista, fundações públicas). (DI PIETRO, 2018) 
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Para o estudo deste trabalho, o Cmdo 1º Gpt E, unidade do EB, 

subordinado na cadeia hierárquica administrativa ao Ministério da Defesa, 

classifica-se, portanto, na Administração Pública Direta. 

 

2.3 EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE 

 

A Administração Pública dispõe de uma série de princípios norteadores 

que balizam e orientam a atuação dos agentes públicos. A própria Constituição 

Federal, no seu Art. 37 é taxativa, com princípios explícitos: Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência; e outros inúmeros 

norteadores decorrentes de doutrina e jurisprudências que somam-se às regras 

de conduta que se espera na atuação do gestor público, a exemplo da eficácia 

e efetividade. (BRASIL, 1988) 

Os conceitos dos 3 E’s (Eficiência, Eficácia e Efetividade) são alvos de 

diversos estudos, inclusive fora do Brasil, em busca de melhores resultados no 

setor público, conforme aponta a importância dos conceitos no objetivo de 

estudo sobre a Administração Pública na República Tcheca: “The aim is to 

discuss the possibility of performance management using the principles of 

“3E’s”, economy, effectiveness and efficiency, namely on the example of the 

Czech Republic.” (OTRUSINOVA e PASTUSZKOVA, 2012) 

Do princípio da eficiência, pressupõem-se que todo agente público deve 

desempenhar suas atividades de forma que elas possibilitem um desempenho 

com resultados positivos para o serviço público e com atendimento satisfatório 

das necessidades coletivas, observando-se o seu custo operacional. 

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja 
exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 
moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta 
em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados 
positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 
necessidades da comunidade e de seus membros. (MEIRELLES, 
2016, p. 105). 

De igual modo, ao buscar uma literatura internacional sobre o assunto 

identificamos por Manzoor (2014) que a eficiência na administração pública 

relaciona-se com a qualidade inerente à governaça democrática: 

Therefore, efficiency in public administration is more than a technical 
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relationship between resources and output; it has another dimension 
that incorporates outputs in relation to values and accountability as an 
inherent quality of democratic governance. (MANZOOR, 2014) 

O conceito de eficácia atrelado ao serviço público é essencial para uma 

prestação de serviço adequado às necessidades da Administração Pública e 

anseios da sociedade. Não obstante ao conceito de eficiência, a eficácia nos 

serviços poderá refletir em resultados com mais qualidade frente aos interesses 

coletivos, conforme aponta Carta e Bell (2018), sobre a eficácia do setor 

público espanhol: 

Mientras que la productividad y la eficiencia se enfocan, casi 
exclusivamente, hacia cambios cuantitativos, la eficacia refleja mejor 
los aspectos cualitativos y las externalidades producidas por los 
programas del gobierno de manera que, por ejemplo, se podría 
diferenciar entre un programa que produce más productos, pero de 
peor calidad y, otro, que produce menos productos, pero mejora 
notablemente la calidad de los mismos. (CARTA e BELL, 2018) 

Por fim, a efetividade está “voltada para os resultados obtidos com as 

ações administrativas” (CARVALHO FILHO, 2018, p. 84). Em outras palavras, 

a efetividade relaciona-se com a produtividade daquilo que se espera como 

objetivo desejado. 

Em busca de melhores resultados, a Administração Pública em diversos 

países do mundo tem enfrentado desafios de gestão e governança para melhor 

servir seus cidadãos. 

[...] o modelo gerencial começa a preencher um vácuo teórico e 
prático, captando as principais tendências presentes na opinião 
pública, entre as quais se destacam o controle dos gastos públicos e 
a demanda pela melhor qualidade dos serviços públicos. (ABRUCIO, 
1997) 

Pelos conceitos apresentados, o entendimento da tríade eficiência, 

eficácia e efetividade na consecussão dos interesses da Administração Pública 

poderá influenciar na atuação e implantação de programas para atingir o 

melhor resultado de trabalho dos servidores, a fim de entregar à sociedade 

serviços de qualidade superior. 

 

2.4 CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

De acordo com Meirelles (2016, p. 238), “contrato é todo acordo de 
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vontades, firmado livremente entre as partes, para criar obrigações e direitos 

recíprocos”. Segundo o autor, esta definição típica do Direito Privado, realizado 

entre pessoas físicas ou jurídicas livremente se obrigam a prestações mútuas, 

como um pacto consensual. No caso dos contratos administrativos, que são 

aqueles formalizados pela Administração Pública, os princípios são os mesmos 

do Direito Público, supletivamente sendo atuado pelo Direito Privado. Contudo, 

neste contrato existem adaptações necessárias e regras privativas ao interesse 

público (MEIRELLES, 2016). 

Algumas características são típicas dos contratos administrativos, 

conforme aponta Meirelles (2016, p. 240), “o contrato administrativo é sempre 

consensual, e em regra, formal, oneroso, comutativo e realizado intuitu 

personae”. Consensual porque não é unilateral ou impositivo por ação de uma 

das partes. No caso a Administração Pública não tem o poder para formalizá-lo 

unilateralmente. Formal porque somente será por escrito, conforme prevê o 

parágrafo único do Art. 60 da Lei 8666 (1993), que diz ser “nulo e de nenhum 

efeito contrato verbal com a Administração”. Oneroso porque em regra será 

remunerado. Comutativo porque estabelece obrigações recíprocas. E intuitu 

personae porque deverá ser executado pelo próprio contratado (MEIRELLES, 

2016, p. 240). 

Existe ainda uma peculiaridade que difere o contrato administrativo do 

contrato privado, que é a supremacia do interesse público sobre o privado, que 

concede à Administração Pública prerrogativas de inserir cláusulas 

exorbitantes. Deste modo, a Administração Pública detêm o poder de 

supremacia sobre o particular ao utilizar-se das prerrogativas previstas na lei, 

conforme descreve Meirelles (2016, p. 240): 

O que realmente tipifica o contrato administrativo e o diferencia do 
contrato privado é a participação da Administração na relação jurídica 
com supremacia de poder para fixar as condições iniciais de ajuste. 
Desse privilégio Administrativo na relação contratual decorre para a 
Administração a faculdade de impor as chamadas cláusulas 
exorbitantes do Direito Comum. 

Ao conceito de supremacia do interesse público há de se observar que 

as cláusulas exorbitantes não seriam lícitas num contrato privado, porque 

causaria desigualdade entre as partes, mas no caso dos contratos 
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administrativos, a lei garante a superioridade para a Administração. 

 

2.5 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

 

Com o intuito de regular as diversas jurisprudências que tratam sobre os 

contratos administrativos, o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 

emitiu, em 26 de maio de 2017, a Instrução Normativa nº 5 – IN 5/2017, que 

dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços 

sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional. Esta normativa substituiu a IN 2/2008, 

instituindo um foco no planejamento da contratação. 

A contribuição da IN 5/2017 foi além da importância do planejamento 

inicial da contratação ao definir e determinar as atividades de Gestão e 

Fiscalização da Execução dos Contratos. Ao observar o Art. 39, temos a 

definição: 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o 
conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos 
resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, 
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e 
trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o 
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos 
para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, 
alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação 
de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a 
assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de 
problemas relativos ao objeto (BRASIL, 2017). 

Desta forma, de modo inovador, a IN 5/2017 apresenta no Art. 40, os 

níveis de fiscalização (técnica, administrativa, setorial e a realizada pelo público 

usuário), podendo ser exercida por uma equipe de fiscalização ou um único 

servidor público, mas para isso, este deverá possuir as capacidades para não 

comprometer o desempenho da fiscalização (BRASIL, 2017) 

No âmbito do EB, em 13 de junho de 2019, a instituição passou a ter 

uma regulação específica sobre o assunto, em consonância com a IN 5/2017 

MPOG. Nesta data, a Portaria nº 13-SEF aprovou as Normas para a Atuação 

do Gestor e do Fiscal de Contratos (EB90- N08.04), 1ª Edição, 2019, cuja 

finalidade é regular a atuação do gestor e do fiscal de contratos estabelecidos 
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no Comando do Exército. 

Art. 4º O acompanhamento e a fiscalização dos contratos 
administrativos deverão ser realizados de forma preventiva, rotineira e 
sistemática, podendo tais atividades ser exercidas por um único 
agente da administração (militar ou servidor civil) ou por equipe de 
fiscalização, desde que, no exercício dessas atribuições, fique 
assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de 
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 
relacionadas à gestão do contrato (BRASIL, 2019). 

As Normas previstas na EB90-N08.04 (2019) definem as esferas de 

atribuições e responsabilidades para o Gestor de Contratos, para os Fiscais 

Técnicos, Fiscais Setorial e Fiscais Administrativos de Contratos, além de 

definir as competências da Unidade Gestora requisitante do Contrato. 

Art. 6º Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual (EGFC): equipe 
formalmente designada para a gestão, acompanhamento e 
fiscalização de cada contrato celebrado pela Unidade Gestora (UG).  
§ 1º A EGFC deverá ser composta conforme o objeto contratado, 
observado o seguinte: 
I - para os contratos de Solução de Tecnologia da Informação (TI), 
pelo Gestor e pelos Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do 
Contrato, e, quando aplicável, pelos Fiscais Setoriais; e  
II - para as demais contratações sob o regime de execução indireta, 
pelo Gestor e pelos Fiscais Técnico, Administrativo e Setorial do 
Contrato, este último quando for aplicável (BRASIL, 2019). 

A respeito da EGFC, no Art. 6º, § 2º das normas da EB90-N08.04, 

consta que a gestão e fiscalização contratual pode ser exercidas, em caráter 

excepcional, por um único agente, desde que, no exercício da fiscalização, seja 

definida a distinção das tarefas/funções relacionadas ao Gestor e aos Fiscais 

Técnico, Administrativo e Setorial e, “em razão do volume de trabalho, não 

comprometa o desempenho de todas as ações de acompanhamento e 

fiscalização do contrato.” (BRASIL, 2019). 

Desta forma, caberá à uma equipe de fiscalização de contratos, que 

poderá ser exercida, excepcionalmente por um único agente, a checagem das 

normas, diretrizes e obrigações formalizadas no contrato, mediante o 

acompanhamento e observação da execução de tarefas, metas de trabalhos, 

entrega do produto conforme acordado, qualidade nos serviços prestados, 

supervisão do exigido em licitação, entre outras atividades. Tudo isso, 

objetivando a boa gestão dos recursos públicos e o adequado cumprimento do 

objeto a ser recebido. 
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2.6 ESFERAS DE RESPONSABILIZAÇÕES E A RESPONSABILIZAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA 

 

Segundo Di Pietro (2018, p. 832) “o servidor público sujeita-se à 

responsabilidade civil, penal e administrativa decorrente do exercício do cargo, 

emprego ou função”. Meirelles, (2016, p. 613) ainda incluiu “a responsabilidade 

por improbidade administrativa”, contudo esta é processada na esfera civil e 

produz efeitos além dos patrimoniais, como a perda de cargo ou suspensão de 

candidatura política, encaixando-se nas três anteriores. 

A responsabilização civil de um fiscal de contratos decorre da imposição 

ao servidor de reparar o dano causado à Administração, ou à terceiros 

nodesempenho de suas funções, independente se por culpa ou dolo (DI 

PIETRO, 2018, p. 834). 

Já a responsabilização administrativa é resultante da violação de normas 

internas da Administração, mediante processo administrativo disciplinar por 

infringir normas estatutárias (DI PIETRO, 2018, p. 834). 

O fiscal de contratos está sujeito à responsabilização penal quando 

resulta do cometimento de crimes funcionais, o servidor responde ao processo 

de crime e suporta os efeitos da condenação (MEIRELES, 2016, p. 617). 

Num contexto de omissão de atuação do fiscal de contratos, surge um 

outro tipo de responsabilização, a subsidiária, que não pode ser confundida 

com as anteriores. Apesar do Art. 71 da Lei 8.666/93 ser expresso, quanto às 

obrigações do particular: 

O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultante do contrato. 
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração 
Pública a responsabilidade por seu pagamento […] 
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o 
contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução 
do contrato[…] (BRASIL, 1993) 

O Tribunal Superior do Trabalho esclarece no inciso IV e V da Súmula 

331 (2011) que existe a responsabilidade subsidiária da Administração Pública 

enquanto tomadora de serviços, quando houver o inadimplemento do 
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empregador quanto às obrigações trabalhistas. Os entes integrantes da 

Administração Pública respondem subsidiariamente no cumprimento das 

obrigações da Lei 8.666/93 de fiscalização da prestadora de serviços como 

empregadora. 

O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que 
hajam participado da relação processual e constem também do título 
executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666 , de 21.06.1993)." (BRASIL, 
2011) 

Portanto, a omissão da Administração Pública em fiscalizar gera a 

responsabilização subsidiária, sendo que ao fiscal de contratos que agiu 

negligente, omisso, admitindo, ou possibilitando esta situação responderá civil, 

penal e administrativamente pelos danos imputados à União. Sendo assim, a 

atuação eficiente do fiscal de contratos, não apenas, garante os interesses da 

administração, mas resguarda, ele próprio, de possíveis responsabilizações 

individuais. 

 

2.7 O COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA E A 

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

 

De acordo com o portal oficial da internet do Comando do 1º 

Grupamento de Engenharia, esta Unidade Militar foi criada através do Decreto 

37.221, de 27 de abril de 1955, inicialmente ocupando instalações na cidade de 

Campina Grande (PB), com a responsabilidade de comandar as ações de 

engenharia do EB na região Nordeste do país (BRASIL, 1955; BRASIL, 2019). 

Primeiramente, suas missões envolviam a construção de rodovias e 

ferrovias e a execução de obras contra os efeitos da seca. Todavia, ao longo 

de sua história o Grupamento sofreu diversas modificações, tanto em sua 

organização como em seu dispositivo, até chegar a ocupar as edificações na 

cidade de João Pessoa, também na Paraíba, onde permanece até o presente 

momento (BRASIL, 2019). 

Atualmente o Cmdo 1º Gpt E possui como missão primordial planejar, 
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organizar, dirigir e controlar, na área do Comando Militar do Nordeste, todas as 

atividades de Engenharia, obras militares, obras de cooperação com outros 

Ministérios e ainda o gerenciamento de patrimônio imobiliário e de meio 

ambiente de todas as organizações militares do Nordeste (BRASIL, 2019). 

O gerenciamento de obras militares e de cooperação do Ministério da 

Defesa com outros Ministérios tem como objetivo o desenvolvimento regional 

do Nordeste, sendo exemplos da participação do 1º Grupamento de 

Engenharia em diversas construções como: a duplicação da BR-101 (trechos 

de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte), a 

transposição do Rio São Francisco, a revitalização das margens do Rio São 

Francisco, o asfaltamento e recuperação das rodovias BR427/RN, BR 110/PE, 

BR 316/PE, BR 135/PI, BR 222/PI, MA 034, perfuração de poços artesianos, 

construção de diques e açudes, construção da pista e pátio do aeroporto de 

São Gonçalo do Amarante – RN, recuperação do pátio do Aeroporto de São 

Luís – MA, entre outras ações (BRASIL, 2019). 

A partir do levantamento documental dos arquivos do Cmdo 1º Gpt E, no 

primeiro semestre de 2020, foram identificados 59 (cinquenta e nove) contratos 

administrativos. Todos estes devidamente formalizados mediante assinatura 

pelas partes interessadas, e publicado no Diário Oficial da União, conforme 

determina a Lei 8.666/93 no seu Art. 61, parágrafo único: “A publicação 

resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa 

oficial, que é condição indispensável para sua eficácia [...]”. (BRASIL, 1993) 

No levantamento documental foi observado, ainda, que 31 (trinta e um) 

fiscais de contratos gerenciam os 59 (cinquenta e nove) contratos do Cmdo 1º 

Gpt E, já que alguns destes possuem mais de um contrato sob sua 

responsabilidade. Cada contrato possui o seu próprio fiscal, que poderá ser um 

militar ou servidor, e poderá ainda ser fiscal de mais de um contrato. Os fiscais 

de contratos são escalados de acordo com sua capacidade e habilidade. Por 

exemplo, um contrato de uma obra de construção, terá um engenheiro civil ou 

arquiteto como fiscal. 

Destarte que, de acordo com a pesquisa de campo, foi possível 

identificar que o Cmdo 1º Gpt E possui uma gama de contratos administrativos 
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que exigem a existência de fiscais de contratos escalados para o cumprimento 

do ritual previsto em lei. Desta forma, se torna primordial escalar uma pessoa 

que detenha a competência profissional necessária, sendo que o mesmo 

engenheiro (elétrico ou civil, por exemplo) pode ser o fiscal de mais de um 

contrato.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra do estudo foi baseada no universo de 31 (trinta e um) fiscais 

de contratos do Comando do 1º Grupamento de Engenharia. Para estes 

servidores foi aplicado um questionário, constante no apêndice A, utilizando a 

ferramenta do GoogleForms, com um total de 10 (dez) perguntas. Para dar 

respaldo à pesquisa, os trinta e um entrevistados foram devidamente 

identificados com posto/graduação e especialização, conforme Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Identificação do campo amostral.  
Fonte: O autor. 

O questionário inicia perguntando ao fiscal de contratos se acredita estar 

habilitado para exercer a sua função. Conforme Gráfico 2, cerca de 74% 

responderam que se sentem habilitados para o desempenho. O índice superior 

a 50% revela que, na maioria dos contratos do Grupamento, a escolha para o 

fiscal de contrato leva em consideração as competências profissionais do 

militar escalado, sendo que esta regra, não foi confirmada em sua totalidade. 
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GRÁFICO 2 - Pergunta nº 1. 
Fonte: O autor. 

A segunda pergunta teve a intenção de identificar se os fiscais de 

contratos receberam algum tipo de capacitação para desempenhar a função, 

oportunizando ao entrevistado responder mais de uma alternativa. De acordo 

com o Gráfico 3, pode-se observar os seguintes resultados.  

 

GRÁFICO 3 - Pergunta nº 2. 
Fonte: O autor. 

A partir do Gráfico 3 é possível perceber que que 9 (nove) dos 

entrevistados, 29% da amostra, relataram não terem recebido nenhum tipo de 

capacitação específica; 18 (dezoito) militares, 58% da amostra,  confirmaram 
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que foram submetidos a uma instrução de quadros (palestra para o efetivo de 

militares/servidores civis) no próprio Cmdo 1º Gpt E; 9 (nove), 29% da amostra, 

confirmaram ter participado de palestras na semana da administração da OM; 3 

(três), 9,6% da amostra, receberam orientações na Visita de Orientação 

Técnica da ICFEx e 6 (seis), 19,4% da amostra, informaram que fizeram outros 

cursos sobre a fiscalização de contratos, a exemplo dos cursos ofertados 

Escola Nacional de Administração Pública-ENAP.  

 

GRÁFICO 4 - Pergunta nº 3. 
Fonte: O autor. 

Da terceira a oitava pergunta a intenção era identificar o que os fiscais de 

contratos compreendiam sobre as responsabilizações, sobre a IN 5/2017 do 

MPOG e sobre a a Portaria nº 13-SEF, de 13 de junho de 2019 - EB90- 

N08.04.  

Conforme o Gráfico 4, 20 (vinte) fiscais, 64,5% da amostra, responderam 

que sim, possuem conhecimento sobre as responsabilizações que estão 

sujeitos. Contudo, com a finalidade de confirmar o nível de conhecimento, o 

entrevistado que respondeu positivamente, teve que descrever na pergunta nº 

4, com suas palavras, o que sabe sobre as responsabilizações. Desta forma, 

foi possível observar que apenas 5 (cinco), 16,1% da amostra, confirmaram as 

responsabilizações civil, penal e administrativa a qual estão sujeitos como 

fiscais de contratos. Pontualmente, 2 (Dois) militares, 6,4% da amostra, 

indicaram como resposta a responsabilização por dano ao erário e a maioria 
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descreveu ações específicas das tarefas de fiscalização.  

 

GRÁFICO 5 - Pergunta nº 5. 
Fonte: O autor. 

As perguntas nº 5 e 6 tiveram o objetivo de identificar se os fiscais de 

contratos tem conhecimento sobre a responsabilização subsidiária resultante 

da execução do contrato. Conforme o Gráfico 5, 52% dos entrevistados 

responderam que sim. De igual modo, foi oportunizado resposta aberta na 

pergunta 6, a fim de observar se o fiscal realmente entende o assunto. Todavia, 

apenas 3 (três) entrevistados, 9,6% da amostra, demonstraram entender que a 

responsabilização subsidiária sobre a Administração Pública decorre da inação 

ou omissão do fiscal de contratos. 

A pergunta nº 7 teve como objetivo identificar se os fiscais de contratos 

têm conhecimento sobre a IN 05/2017 MPOG, que dispõe sobre as regras e 

diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de 

execução indireta no âmbito da Administração Pública federal. Neste caso, 

conforme o Gráfico 6, apenas 8 (oito) entrevistados, 25,8% da amostra 

responderam não, o que parece revelar mais uma vez que nem todos os fiscais 

de contratos possuem a capacitação necessária para a execução da função. 
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GRÁFICO 6 - Pergunta nº 7. 
Fonte: O autor. 

A pergunta nº 8 teve como objetivo observar o conhecimento sobre a 

Portaria nº 13-SEF, de 13 de junho de 2019 - normas (EB90- N08.04), Normas 

para a Atuação do Gestor e do Fiscal de Contratos, cuja finalidade é regular a 

atuação do gestor e do fiscal de contratos estabelecidos no Comando do 

Exército.  

Conforme o Gráfico 7, apenas 8 (oito) entrevistados, 25,8% da amostra 

responderam ter conhecimento sobre a normas EB90-N08.04, o que parece 

apontar para o desconhecimento, por parte dos fiscais, do que prescreve a 

Portaria nº 13-SEF 2019, de 13 de junho de 2019, aparentando fortalecer a 

tese que os fiscais de contratos necessitam de uma capacitação para exercer 

sua função. 
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GRÁFICO 7 - Pergunta nº 8. 
Fonte: O autor. 

Na pergunta de nº 9 o entrevistado pôde elencar qual/quais principais 

dificuldades enfrenta ao exercer a fiscalização de contratos, sendo-lhe 

oportunizado responder mais de uma alternativa. Para tanto, conforme o 

Gráfico 8:  

- 19 (dezenove), 61,3% da amostra, alegaram que a maior dificuldade 

era conciliar a fiscalização do contrato com sua função principal, já que a tarefa 

de fiscalização é um ônus a mais no trabalho diário a ser executado. 

 - 17 (dezessete), 54,8%, confirmaram que a falta de capacitação seria a 

principal dificuldade;  

- 10 (dez), 32,2%, responderam “problemas na execução do contrato por 

parte da empresa”;  

- 1 (um), 3%, alegou não ter dificuldade; e  

- 2 (dois) entrevistados, 6% da amostra, preencheram o campo “outros”, 

um destes alegou que seria a falta de conhecimento da legislação pertinente ao 

assunto e o segundo apontou a dificuldade em manter as cláusulas do contrato 

em consonância com a licitação do início do processo. 
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GRÁFICO 8 - Pergunta nº 9. 
Fonte: O autor. 

Por fim, foi disponibilizado na pergunta nº 10, o espaço aberto para o 

fiscal de contrato contribuir com a pesquisa. Dentre as respostas mais 

pertinentes podemos destacar: 

1 – 12 (doze) entrevistados identificaram que é essencial que sejam 

disponibilizados cursos de capacitação e aperfeiçoamento sobre fiscalização 

de contratos. 

2 – 1 (um) entrevistado fez uma crítica à IN 5/2017 ao opontar que a 

normativa despreza a realidade de muitos agentes da administração. Apontou 

ainda, que a sobrecarga de tarefas e funções recebidas não estimula uma 

atuação segura, já que não há gratificação monetária pelo excedente de 

trabalho. 

3 – 1 (um) entrevistado apontou que a fiscalização dos contratos é 

essencial para evitar a ocorrência de obras inacabadas na Administração 

Pública. 

4 – 1 (um) entrevistado sugeriu a existência de uma Assessoria Jurídica 

específica para cuidar da fiscalização de contratos, sobretudo para assuntos 

que envolvem direitos, deveres e responsabilidades das empresas contratadas. 

5 – 1 (um) entrevistado identificou que em alguns casos existe uma 

ruptura entre o processo licitatóro inicial e o processo de execução, o que 



 
 
 

25 
 

 

denota uma falha na gestão do processo e aponta para a importância da 

fiscalização para que se cumpra o acordado, evitando custos indevidos. 

Desta forma, a contribuição mais expressiva do último questionamento 

ficou por conta dos 12 (doze) entrevistados, 38,7% da amostra que apontaram 

para a necessidade de capacitação dos fiscais de contratos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS     

 

Ao retomar o questionamento central que gira em torno da fiscalização 

de contratos do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, observando se os 

fiscais de contratos detêm capacitação para desempenhar a função, foi 

levantada a hipótese que os mesmos possuíam os conhecimentos necessários 

para exercer a tarefa. 

A aplicação do questionário com auxílio da ferramenta GoogleForms, 

permitiu identificar que os militares escalados como fiscais de contratos, em 

sua maioria, sentem-se habilitados a desempenhar a função, notadamente pela 

cultura da Unidade em escalar o militar com conhecimentos específicos para 

aquela fiscalização. 

Quanto à qualificação para exercer a função, conforme o Gráfico 3, 

existem vários tipos de capacitação que os fiscais de contratos do Cmdo 1º Gpt 

E foram submetidos, como instrução de quadros, palestras na semana da 

administração da OM, Visita de Orientação Técnica da Inspetoria de 

Contabilidade e Finanças, além de outros cursos, apontados individualmente 

pelos entrevistados. Entretando, 9 (nove) dos entrevistados, 29% da amostra, 

alegaram não ter recebido nenhum treinamento para desempenhar a função de 

fiscal de contratos.  

A necessidade de capacitação pode ser confirmada nos resultados das 

perguntas nº 3 e 4 com as evidências de que apenas 5 (cinco) dos indivíduos, 

16,1% da amostra, demonstraram conhecer as responsabilizações civil, penal e 

administrativa, decorrentes da função do fiscal de contrato. 

De igual modo, nas perguntas nº 5 e 6, apenas 3 (três) entrevistados, 

9,6% da amostra, demonstraram entender que a responsabilização subsidiária 
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sobre a Administração Pública decorre da inação ou omissão do fiscal de 

contratos. Este dado também parece revelar a necessidade de uma maior 

capacitação dos fiscais de contratos para execução de suas tarefas. 

Os resultados das perguntas nº 7, sobre a IN 5/2017 MPOG e pergunta 

nº 8, sobre a Portaria nº 13-SEF, de 13 de junho de 2019, fortelecem ainda 

mais a tese de que os fiscais de contratos necessitam de uma capacitação, a 

fim de terem conhecimento das legislações básicas para exercer a função. 

Na pergunta nº 10, 12 (doze) respondentes, 38,7% da amostra, 

identificaram que é essencial que sejam disponibilizados cursos de capacitação 

e aperfeiçoamento sobre fiscalização de contratos para o aprimoramento deste 

público. 

Do exposto, refuta-se parcialmente a hipótese que os fiscais de 

contratos do Comando do 1º Grupamento de Engenharia possuem capacitação 

para desempenhar a função. 

De maneira geral, os resultados podem apontar para uma oportunidade 

de melhoria na gestão de contratos do Cmdo 1º Gpt E, com a necessidade do 

desenvolvimento de capacitações para a fiscalização de contratos. Em 

conformidade com o Apêndice B, como sugestões práticas podem ser 

adotadas as seguintes medidas: 

- incentivar a participação por parte de todo o público de servidores, que 

concorrem à escala de fiscal de contrato nos cursos de gestão e fiscalização de 

contratos administrativos da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP; 

- incentivar a participação por parte de todo o público de servidores, que 

concorrem à escala de fiscal de contrato, nas instruções, palestras e 

orientações específicas com a finalidade de nivelar os conhecimentos sobre a 

fiscalização de contratos; 

- aumentar o controle da participação dos fiscais de contratos nas 

diversas capacitações existentes no Cmdo 1º Gpt E; e 

- elaborar um plano de capacitação constante, com a finalidade de 

atualizar os conhecimentos das legislações vigentes.
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE 
OFICIAIS 

 
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do 
Cap Int HEBER MARCELINO RAMOS, cujo tema é A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS NUMA UNIDADE DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO:  a identificação da 
capacitação dos fiscais de contratos e seus reflexos na responsabilização subsidiária à União. 
Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para identificar as 
dificuldades que os fiscais de contratos possuem ao executar a função. 

A fim de conhecer o nível de capacitação que o fiscal de contratos detem, o senhor foi 
selecionado, dentro do universo de fiscais de contratos do Cmdo 1º Gpt E, 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 à adoção de melhores práticas para a fiscalização de 
contratos no Exército Brasileiro. 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: 

Heber Marcelino Ramos (Capitão de Intendência – AMAN 2011) 
Celular: (24) 98101-5800 
E-mail: hebermr@gmail.com 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
POSTO/GRADUAÇÃO: 
(  ) Oficial Superior  
(  ) Oficial Intermediário/Subalterno 
(  ) Subtenente/Sargento 
(  ) Servidor Civil 
 

ASPECTOS SOBRE A CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

 
1. O senhor sente-se habilitado para fiscalizar o contrato o qual foi escalado? 
(  ) Sim; (  ) Não 
 
2. Qual/quais capacitações para desempenhar a função de fiscal de contratos o senhor já foi 
submetido? 
(  ) Instrução de Quadros sobre o assunto; 
(  ) Palestra na Semana da Administração na OM; 
(  ) VOT ICFEx; 
(  ) Não tive nenhuma capacitação; 
(  ) Outro____________________________________________  
  
3. O senhor tem noção dos níveis de responsabilizações que está sujeito ao ser nomeado fiscal 
de contratos? 
(  ) Sim; (  ) Não 
 
4. Caso a resposta anterior seja sim, comente o que sabe sobre os níveis de responsabilização 

mailto:hebermr@gmail.com
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do fiscal de contratos. 
Resposta aberta:_______________________________________________________ 
 
5. O senhor sabe o que significa responsabilização subsidiária resultante da execução do 
contrato? 
(  ) Sim; (  ) Não 
 
6. Caso a resposta anterior seja sim, comente o que sabe sobre responsabilização subsidiária. 
Resposta aberta:_______________________________________________________ 
 

7. O senhor tem conhecimento sobre a IN 5/2017 (MPOG), de 26 de maio de 2017, que 

dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime 
de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal? 
(  ) Sim; (  ) Não 
 
8. O senhor tem conhecimento sobre a Portaria nº 43-SEF que aprovou as Normas para a 
Atuação do Gestor e do Fiscal de Contratos (EB90- N08.04), 1ª Edição, 2019? 
(  ) Sim; (  ) Não 
 
9. Qual/quais as principais dificuldades encontradas para exercer a fiscalização de contratos 
com eficiência? 
(  ) Falta de capacitação sobre o assunto; 
(  ) Dificuldade de conciliar a fiscalização do contrato com as atividades da função principal; 
(  ) Problemas com execução do contrato por parte da empresa contratada; 
(  ) Não sinto dificuldade; 
(  ) Outro____________________________________________  
 

FECHAMENTO 

 
10. O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 
Resposta aberta:_______________________________________________________ 
 

Obrigado pela participação.
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APÊNDICE B – SUGESTÃO PRÁTICA PARA O PROBLEMA 
 

De maneira geral, os resultados podem apontar para uma oportunidade 

de melhoria na gestão de contratos do Cmdo 1º Gpt E, com a necessidade do 

desenvolvimento de capacitações para a fiscalização de contratos. Como 

sugestões práticas podem ser adotadas as seguintes medidas: 

- incentivar a participação por parte de todo o público de servidores, que 

concorrem à escala de fiscal de contrato nos cursos de gestão e fiscalização de 

contratos administrativos da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP: 

Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 

Curso transmitido pela Internet (modalidade EAD) com 14 horas de 
transmissão ao vivo e 14 horas de atividades, assíncronas, na plataforma 
Google Sala de Aula. 

Público Alvo:  
Servidores públicos em geral que atuam ou atuarão na área. 

Objetivos de Aprendizagem: 
• Formalizar o contrato administrativo de acordo com as normas aplicáveis. • 
Promover as alterações contratuais necessárias dentro dos limites fixados 
em lei.  
• Manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato ou reequilibrá-lo, 
conforme o caso.  
• Identificar a conveniência ou obrigação de rescindir ou anular o contrato 
administrativo.  
• Aplicar sanções administrativas pelo descumprimento do contrato.  
• Realizar uma gestão eficiente, eficaz e efetiva do contrato administrativo.  
• Adotar procedimentos preventivos para evitar a responsabilidade 
subsidiária da Administração em face da Súmula 331/TST. 

Outras Informações: 
Curso sem ônus: não há cobrança de qualquer pagamento para turmas 
abertas. 
Disponível em <https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/340/> 

- incentivar a participação por parte de todo o público de servidores, que 

concorrem à escala de fiscal de contrato, nas instruções, palestras e 

orientações específicas com a finalidade de nivelar os conhecimentos sobre a 

fiscalização de contratos; 

- aumentar o controle da participação dos fiscais de contratos nas 

diversas capacitações existentes no Cmdo 1º Gpt E; e 

- elaborar um plano de capacitação constante, com a finalidade de 

atualizar os conhecimentos das legislações vigentes, com o quadro de 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/340/
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instruções sugerido abaixo: 

INSTRUÇÃO PARA 

FISCAIS DE 

CONTRATOS 

OBJETIVOS 
PREVISÃO DE 

HORA/AULA 

Conceitos básicos sobre 

Administração Pública, 

contratos administrativos 

e fiscalização de contratos 

Abordar os conceitos 

básicos que norteiam a 

função de fiscalização de 

contratos previstos na 

Lei 8666/93 

2h/a 

Níveis de 

responsabilização 

Abordar as 

responsabilizações civil, 

penal e administrativa 

Abordar a 

responsabilização 

subsidiária 

2h/a 

Instrução Normativa nº 5, 

de 25 de maio de 2017 

Abordar os principais 

aspectos da IN 05/2017 

MPOG 

1h/a 

Normas para a Atuação 

do Gestor e do Fiscal de 

Contratos (EB90-N08.04), 

1ª Edição, 2019. 

Abordar os principais 

aspectos das normas 

(EB90-N08.04) 

1h/a 

 


