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Resumo:  
A demanda por bens e serviços de Tecnologia da Informação no setor público é 
crescente. Assim sendo, a boa gestão dos contratos de compra de tais bens e 
serviços é fundamental para a evolução do setor público brasileiro. O presente 
trabalho teve como objetivo propor um conjunto de atribuições do gestor de contrato 
na fase de execução contratual, considerando o contexto da Câmara dos 
Deputados. Para tanto, realizou-se uma análise e classificação das atribuições 
formais do fiscal de contrato. Tais atribuições estão estabelecidas na Portaria 
119/2006 da Câmara dos Deputados, e foram classificadas em atividades de gestão 
ou fiscalização, justificando-se o motivo da escolha. Constatou-se que algumas 
atividades a cargo do fiscal de contrato são, na verdade, responsabilidade do gestor 
de contrato. Adicionalmente, essa classificação definiu um conjunto de 
responsabilidades do gestor de contrato. Este conjunto foi complementado incluindo-
se atividades citadas na legislação e literatura. Concluiu-se também que a ausência 
de formalização do papel de gestor de contrato na Câmara está em desacordo com 
a legislação mais recente e literatura.  
 
Palavras-Chave: Gestor de Contrato, Fiscal de Contrato, Papéis e 
Responsabilidades, Gestão Contratual, Tecnologia da Informação, Câmara dos 
Deputados. 
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Abstract 

 
The demand for Information Technology goods and services in the public sector is 
growing. Therefore, proper contract management of such goods and services is 
crucial to the Brazilian public sector evolution. This study aimed to propose a set of 
tasks of the contract manager at the contract implementation stage, considering the 
Brazilian House of Representatives context. This was achieved by an analysis and 
classification of the contract supervisor formal duties. Such duties are defined in 
Ordinance 119/2006 of the Brazilian House of Representatives. They were classified 
as management or supervisory activities, and the reasons for the choices were 
presented. It was found that some activities in charge of the contract supervisor are 
actually contract manager responsibility. This classification also defined a set of 
responsibilities of the contract manager. This set was completed with activities 
established in the legislation and literature. It was also concluded that the lack of 
formalization of the contract manager role in the Brazilian House of Representatives 
is not in agreement with the latest legislation and literature. 
 
Keywords :  Contract manager, Contract supervisor, Roles and responsibilities, 
Contract management, Information Technology, Brazilian House of Representative. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 CONTEXTO 

O orçamento federal de Tecnologia da Informação, em 2010 segundo dados 
do Tribunal de Contas da União (TCU), foi da ordem de 12,5 bilhões de reais, o que 
aponta a grande importância da informática para a Administração Pública  Federal. 
Esse valor é quase o dobro do que o governo federal gastou nas obras de infra-
estrutura do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), nos cinco primeiros 
meses de 2010, segundo dados do 10º Balanço do referido Programa, que é um dos 
principais do governo, juntamente com o Bolsa-Família. 

Grande parte desses recursos são gastos com a contratação de bens e 
serviços de Tecnologia da Informação (TI). Desta forma, a boa gestão dos contratos 
dessa natureza é fundamental para o alcance dos resultados pretendidos, bem 
como para atender aos requisitos da legislação em vigor. Para que isso aconteça, 
concorrem vários fatores, dentre eles destaca-se uma clara definição do processo de 
contratação de bens e serviços de TI, bem como dos papéis e responsabilidades 
envolvidos neste processo.  

Entretanto não há uma clara definição das atribuições dos partícipes desse 
processo, conforme explica Vieira (2008). Segundo ela, uma das causas disso é a 
insuficiente legislação sobre o assunto. Diz ainda que esse vácuo legislativo também 
contribuiu para outro problema: a terminologia dos papéis envolvidos também é 
falha. Por exemplo, os termos representante da administração, gestor de contrato e 
fiscal de contrato podem significar a mesma função, ou não. O processo licitatório 
historicamente foi alvo de muitas atenções, ao passo que a gestão dos contratos foi 
relegada a segundo plano, comenta Vieira. Assim, o problema agrava-se quando se 
trata da fase de gestão contratual. Fase essa muito importante, pois coloca 
efetivamente o bem ou serviço à disposição da Administração, gerando os 
benefícios pretendidos (CRUZ, 2009). 

Essa indefinição também foi percebida pelo TCU, conforme se vê no Acórdão 
1.6031 de 2008, que trata, dentre outros assuntos, da situação da governança de TI 
na  Administração Pública Federal. O Acórdão recomenda a diversos órgãos do 
poder público que formalizem um processo de trabalho para a contratação de bens e 
serviços de TI, bem como um processo de gestão de contratos de Tecnologia da 
Informação. Na mesma linha, o Acórdão 2.471/2008-TCU, que versa sobre 
terceirização em TI, afirma que “há necessidade de criar ou aperfeiçoar os controles 
sobre o processo de gestão contratual”. 

 
1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA  

Não obstante as deficiências expostas na introdução, a legislação claramente 
estabelece a designação formal de uma pessoa responsável por acompanhar e 
fiscalizar o contrato, conforme definido no artigo 67 da Lei 8.666 de 1993 (BRASIL, 
1993), que institui normas para licitações e contratos, e no artigo 6º do Decreto 
2.271 de 1997  (BRASIL, 1997), que dispõe sobre a contratação de serviços. 

                                            
1 Excepcionalmente, para facilitar a identificação do documento, citaremos a 
legislação pelo seu nome usual, nos demais casos seguem-se as recomendações 
das normas NBR 10520/2002 e NBR 6023/2002. 
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Portanto, na Câmara dos Deputados, o quadro que se apresenta é o seguinte: 
não existe um processo formal de trabalho para a contratação de bens e serviços de 
TI, igualmente não há um processo formal de gestão de contratos de TI, os papéis 
envolvidos nesses processos não são claros, há inconsistências na nomenclatura 
utilizada para se referir a esses papéis, porém existe a designação formal de uma 
pessoa para acompanhar o contrato (exigência legal). 

O que se pode esperar de uma situação em que há várias indefinições, 
conforme apresentado no parágrafo acima, mas que, por outro lado, há clareza 
quanto a um responsável? A tendência é que muitas atribuições, mesmo que fora de 
sua alçada, recaiam sobre esse responsável, o que gera uma série de dificuldades, 
que este trabalho discutirá. 

Neste contexto, é emblemático o Acórdão 1.382 de 2009 do TCU (que trata 
da terceirização de serviços de TI) que recomenda a divisão de responsabilidades 
do fiscal de contrato de TI com as áreas administrativa e de negócio. Na mesma 
linha, Vieira (2008) coloca que “encontra-se na Administração Pública entendimento 
diferenciado sobre a gestão e a fiscalização dos contratos”. E que em algumas 
instituições há uma separação dessas funções. 

Especificamente na Câmara dos Deputados, a Portaria 119 de 2006  
(BRASIL, 2006),  regulamenta a atividade de fiscal de contrato, mas é omissa 
quanto aos demais envolvidos nas atividades de gestão contratual. Quem são eles e 
quais suas responsabilidades? 

 
1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Na Câmara dos Deputados, a situação existente então é a seguinte. O fiscal 
de contrato é designado formalmente e tem suas atribuições claramente definidas 
em uma portaria. Entretanto não existe a formalização do papel de gestor de 
contrato, e nem de suas atribuições. Assim o problema que se coloca é o seguinte: a 
ausência de formalização do papel de gestor de contrato é adequada segundo a 
literatura e a legislação mais atual sobre o tema? 

 
1.4 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é propor um conjunto de atribuições 
definidoras da atuação dos gestores de contrato na fase de execução contratual, 
considerando o contexto da Câmara dos Deputados. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

Adicionalmente, deseja-se com este trabalho atingir os seguintes objetivos 
específicos: 
1. estabelecer uma distinção para os termos gestor de contrato e fiscal de contrato; 
2. apontar  as dificuldades enfrentadas pelo fiscal de contratos de TI;  
3. classificar as atribuições do fiscal de contrato definidas na Portaria 119 em 

atividades de fiscalização ou de gestão, com base na literatura e na legislação 
mais recente, e justificar a classificação proposta.  
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Como conseqüência dos objetivos geral e específicos espera-se esclarecer  as 
responsabilidades do gestor e do fiscal de contrato, bem como contribuir para a 
definição do processo de gestão de contratos de TI da Câmara dos Deputados. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 FASES DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL 

Antes de se adentrar na discussão dos papéis de gestor e fiscal de contrato, é 
importante apresentar, de forma geral, possíveis fases componentes do processo de 
contratação de serviços de TI e também da gestão contratual, de sorte que haja uma 
referência para discutir o assunto. 

Para esse fim, será utilizada como base a  Instrução Normativa 04 de 2008 da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (BRASIL, 2008a), doravante chamada IN4, que dispõe sobre o 
processo de contratação de serviços de TI pela Administração Pública Federal. A 
referida instrução obriga a Administração Pública Federal (mas não a Câmara dos 
Deputados), de sorte que se trata de uma orientação relevante. Além disso, a IN4 foi 
elaborada considerando vários Acórdãos do TCU e o Quadro Referencial Normativo 
proposto por Cruz (2008). 

A IN4 define três fases para o processo de contratação de serviços de TI: 
Planejamento da contratação, Seleção do fornecedor, e Gerenciamento do contrato. 
A Figura 1 mostra essas fases graficamente. 

 

Figura 1 - Fases do Processo de Contratação de Serv iços de TI  
Fonte: IN4 
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A IN4 também estabelece, conforme apresentado na Figura 1, as seguintes 
subfases  para a fase de Gerenciamento do contrato: Início, Encaminhamento de 
demandas, Monitoração da execução, e Encerramento e Transição contratual. 
Sendo que dentro de cada uma delas há diversas atividades a serem 
desempenhadas. 

A fase de Gerenciamento do Contrato é a fase de execução contratual. Alves 
(2005, p.27) a define como o período entre a assinatura do contrato e o recebimento 
do objeto. “Executar ou gerir o contrato é cumprir as cláusulas pactuadas, de acordo 
com a comum intenção das partes contratantes, manifestada no momento da 
contratação” (MEIRELES, Hely Lopes, 1996 apud BRAGA, 2001). Já Cruz (2008) faz 
a seguinte definição: 

A fase de gestão contratual é aquela em que, tendo recebido 
delegação formal por meio do instrumento contratual, a área de TI assume a 
responsabilidade de gerenciar a execução do contrato de prestação de 
serviços de modo a garantir que os resultados e os benefícios pretendidos 
sejam alcançados, dentro dos custos previstos, ou seja, garantir a eficácia, 
eficiência, efetividade e economicidade do contrato. (CRUZ, 2008, p. 595) 

Trata-se de definição bastante completa, porém pressupõe que a área de TI será a 
gestora do contrato, o que é discutível. Vieira (2006, p.144), por exemplo, apresenta 
uma idéia muito pertinente ao propor que o gestor de contrato seja indicado pelo 
chefe da unidade requisitante, no momento da solicitação do serviço ou bem, sendo 
isso uma condição para abertura do processo licitatório. 

Dadas essas fases, cabe a seguinte questão: quem é responsável por quais 
fases e atividades? Em particular: faz sentido que a fase de Gerenciamento do 
Contrato seja responsabilidade do fiscal de contrato somente? A primeira pergunta 
está além do escopo deste trabalho. Mas as discussões que se seguem 
responderão à segunda questão. 

 
2.2 SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES 

A segregação de funções é um conceito importante nas áreas de controle 
interno (auditoria) e segurança da informação. Trata-se da separação de funções ou 
responsabilidades com o objetivo de se evitar fraudes e erros. 

Várias normas e regulamentos governamentais, como a lei americana 
Sarbanes-Oxley (SOX), o framework COBIT, e a norma de segurança ISO/IEC 
17799, recomendam o uso de mecanismos de segregação de funções. A ISO/IEC 
17799, por exemplo, diz que “Convém que seja utilizada a segregação de funções 
quando apropriado, para reduzir o risco de mau uso ou uso doloso dos sistemas” 
(ABNT, 2005). 

Do ponto de vista do direito, a segregação de funções é um princípio 
decorrente do Princípio da Moralidade, presente na Constituição Federal do Brasil, 
logo ela deve ser observada. 

O parecer da Auditoria Geral do Estado de Minas Gerais é elucidativo: 
[...] o princípio da segregação de funções, que, por força de norma, 

deve orientar a ação do controle, segundo o qual a estrutura de um controle 
interno deve prever a separação entre funções de autorização/aprovação, 
de operação/execução, controle e contabilização das mesmas, de tal forma 
que nenhuma pessoa detenha competência e atribuições em desacordo 
com esse princípio. Em resumo: quem controla não executa, quem executa 
não controla. (MINAS GERAIS, 2003) 

O que se pretende com essa discussão é estabelecer uma diretriz que deve 
orientar a definição dos papéis e responsabilidades do gestor e do fiscal de contrato. 
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É preciso cuidar para que não haja acúmulo de atribuições que permita a um deles 
cometer alguma irregularidade (dolo) ou erro involuntário (culpa).  

 
2.3 DEFINIÇÕES DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO 

Conforme apresentado na introdução, Vieira (2008) mostra que a terminologia 
atualmente utilizada está em aberto, no que se refere aos termos gestor e fiscal do 
contrato. Porém, para responder às perguntas anteriores, é necessário que haja 
clareza quanto aos papéis envolvidos e como denominá-los. Assim serão 
estabelecidas aqui distinções para esses termos. 

Uma boa forma de se iniciar a diferenciação dos termos é verificar a 
semântica das respectivas palavras. O Dicionário Aurélio Eletrônico apresenta as 
seguintes definições: 
• gestor: gerente, administrador; 
• fiscal: pessoa encarregada de fiscalizar certos atos, ou a execução de certas 

disposições, crítico; 
• fiscalizar: examinar, verificar, vigiar, sindicar (os atos de outrem), submeter a 

atenta vigilância. 
Considerando que o gestor tem a responsabilidade de gerenciar e o fiscal, a de 
verificar, pode-se estabelecer a seguinte diretriz: os termos gestor e fiscal não 
devem ser utilizados para designar a mesma função. Alves (2005) também 
corrobora essa perspectiva: “Não se confunda gestão com fiscalização. A gestão é o 
serviço geral de gerenciamento de todos os contratos, a fiscalização é pontual”. 

Nem a Lei 8.666, nem o Decreto 2.271 e nem os Acórdãos 1.382 e 2.471 do 
TCU trazem definições sobre os termos representante da administração, fiscal ou 
gestor, mas indicam as responsabilidades deles. Na legislação mais relevante para o 
contexto deste trabalho, encontram-se definições somente na IN4 e Portaria 119, 
conforme apresentado abaixo. 

A IN4 traz a seguinte definição para o gestor do contrato: “servidor com 
capacidade gerencial, técnica e operacional relacionada ao objeto da contratação”.   

Cabe aqui uma crítica à definição, pois se percebe, apesar da falta de 
detalhes, uma exigência de capacidades muito díspares para uma mesma pessoa; 
possivelmente haverá dificuldades em se encontrar um perfil com boas habilidades  
e experiência tanto no nível gerencial quanto no operacional e técnico. 

Granziera (2002) define o gestor de contrato da seguinte forma: “é um 
funcionário da administração designado pelo ordenador de despesa, com a 
atribuição de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato”.  

Ora, se o gestor atua somente na execução do contrato, quem atua no 
processo de contratação como um todo? Entende-se que a definição é deficiente e 
que o papel do gestor  vai além da execução contratual somente, ele deve atuar no 
processo como um todo, trazendo segurança e coerência à contratação. 

Já a Portaria 119 traz a seguinte definição para o termo fiscal do contrato: 
“servidor ocupante de cargo efetivo da Câmara dos Deputados, designado para 
desempenhar atividades de acompanhamento, fiscalização e controle da execução 
contratual, a fim de garantir o fiel cumprimento das obrigações pactuadas”.  

Pereira Júnior (2008) faz a seguinte distinção: “gestor é o que faz acontecer, e 
o fiscal é aquele que  acompanha o que está acontecendo no dia-a-dia da execução 
do contrato”. Ele afirma que os contratos são compromissos com resultados para o 
cidadão, e que o gestor e os fiscais de execução devem zelar por isso. Também diz 
que: 
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Ora, se o gestor  é essa peça que tem a visão do sistema, que 
conhece as prerrogativas da Administração, sabe usá-las no momento e na 
dose certos, ele tem que ter uma  equipe  que possa ir ao campo da 
execução para acompanhar o que está acontecendo – o gestor não vai, é 
evidente; se ele é gestor está na sua unidade administrativa tomando uma 
série de providências e acompanhando o desenvolvimento da execução 
através de relatórios, documentos, sem jamais perder a visão do todo, a 
visão do sistema, eficiência e eficácia, relação custo-benefício e resultados. 
Mas ele precisa de gente do campo, e esse pessoal de campo é o que a lei 
chama de fiscal da execução. (PEREIRA JÚNIOR, 2008, grifo nosso) 

Aqui se vê a perspectiva de uma equipe de trabalho onde há um responsável, o 
gestor, e um agente de campo, o fiscal. 

Veja que as definições de Granziera e da Portaria são muito semelhantes, 
porém a primeira chama o papel desempenhado de gestor, enquanto a segunda 
denomina-o fiscal. Isso contribui para a falta de clareza, pois papeis e 
responsabilidades distintos são usados como sinônimos.  A comparação exemplifica 
o citado problema com a terminologia. Adicionalmente, a verificação do artigo 67 Lei 
8.666 lança mais “confusão” à terminologia: “Art. 67.  A execução do contrato deverá 
ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração...”. Ou seja, 
o termo representante da administração também é usado no mesmo sentido. 

Levando-se em conta a diretriz proposta, as definições e as ponderações 
apresentadas acima, consideram-se adequadas as seguintes definições: 
• gestor de contrato é um gerente de equipe que atua em todo o Processo de 

Contratação, posicionando-se no nível tático, e deve garantir o sucesso da 
contratação; 

• fiscal de contrato: é um executor (examinador) que atua na fase de 
Gerenciamento do Contrato, posicionando-se no nível operacional, e deve 
acompanhar as atividades de execução contratual; sinônimo de representante da 
administração. 

Na verdade, o termo gestor de contrato não é o mais adequado, pois ele embute a 
idéia que a atuação é limitada ao período de execução contratual. Considerando que 
esse gestor deve atuar em todo o Processo de Contratação, o nome mais adequado 
seria gestor da contratação . Mas não utilizaremos esse termo, em função do já 
citado problema com a terminologia. 

Para melhor visualização apresentamos essa diferenciação no quadro abaixo. 
 

Gestor  de contrato  Fiscal  de contrato  
Gerente, administrador Executor, examinador 
Atua em todo o Processo de 
Contratação 

Atua na fase de Gerenciamento do 
Contrato 

Nível tático Nível operacional  
Garante o sucesso da contratação Acompanha as atividades de execução 

contratual 
Quadro 1 - Diferenças entre gestor e fiscal do cont rato 
 
2.4 GESTÃO CONTRATUAL COMPARTILHADA 

A argumentação anterior avançou no esclarecimento dos papéis e 
responsabilidades envolvidos no processo de gestão contratual, mas ela ainda é 
insuficiente; a discussão que se segue apresentará o motivo. 

Uma análise da Lei 8.666 mostra que atividades de diversos campos de 
conhecimento devem ser conduzidas durante a execução do contrato. Por exemplo, 
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o acompanhamento da execução do contrato refere-se a conhecimentos técnicos 
sobre o objeto do contrato, há também a verificação da regularidade fiscal, 
trabalhista e previdenciária, o acompanhamento da execução orçamentária e 
financeira, dentre outros.  

O que se percebe observando-se essa gama de atividades é que dificilmente 
haverá profissionais com boas qualificações em tantas áreas diferentes, portanto 
não faria sentido que todas essas atividades fossem atribuídas a uma só pessoa ou 
função. Nesse sentido, Granziera levanta uma questão fundamental:  

Um conceito que deve ficar muito claro é que o gestor é responsável 
pela administração do contrato. Mas ele não é a Administração. Existem 
limites para sua atuação. 

A primeira delas é a competência formal, que consiste nas atribuições 
expressamente definidas na lei e no organograma da Administração. O 
gestor não pode tomar uma providência que esteja fora de suas atribuições. 
(GRANZIERA, 2002, p. 130) 

A existência de limites à atuação do gestor (e de qualquer servidor público) é 
inquestionável e deve ser observada, sendo orientadora da definição dos papéis e 
responsabilidades dos envolvidos no processo de gestão contratual, bem como em 
qualquer outro processo executado pela Administração Pública. 

Na mesma linha de raciocínio está a Lei 8.666 que, no § 2º do artigo 67,  
determina: “As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes”.  

A partir do exposto, chega-se à conclusão de que parte das atribuições e 
responsabilidades é do gestor e parte é de outrem, já que o gestor não pode atuar 
fora de suas atribuições formais. Então quem é o outrem? 

Neste ponto, deve-se recorrer ao já citado Acórdão 1.382 que recomenda o 
seguinte: 

9.2.28  institua mecanismos que assegurem a participação de 
gestores do negócio em todas as fases do desenvolvimento de soluções de 
TI afetas à sua área, inclusive na aceitação dos bens e serviços 
eventualmente contratados; 

9.2.29  atribua atividades administrativas de gestão contratual à área 
administrativa do Ministério dos Transportes, retirando essa competência 
dos fiscais dos contratos de tecnologia da informação, que devem deter-se 
a questões técnicas; (BRASIL, 2009) 

Portanto a recomendação é que o gestor do negócio e a área administrativa também 
participem da gestão do contrato, conjuntamente com o “fiscal técnico”, que no caso 
é da área de tecnologia da informação. 

O Quadro Referencial Normativo (CRUZ, 2008), na fase de Gestão 
Contratual,  coloca como participantes: área de TI, área administrativa, área jurídica, 
área de controle, área gestora de negócio, liderança da organização e usuários dos 
serviços.  

Na mesma linha, a IN4 estabelece diversas responsabilidades para o que 
denomina de Requisitante do Serviço (unidade administrativa que demande a 
contratação de um serviço de TI), que pode ser visto como um equivalente da área 
gestora de negócio. A Instrução também define que “Art. 23. As Áreas de Compras, 
Licitações e Contratos dos órgãos e entidades apoiarão as atividades do processo, 
de acordo com as suas atribuições regimentais”. 

 Vieira (2008) coloca que, para algumas instituições públicas, a 
fiscalização é o acompanhamento físico do dia-a-dia do contrato no local, e a gestão 
é responsabilidade da área de contratos através do acompanhamento de normas 
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legais, alterações contratuais, reequilíbrio econômico-financeiro, verificação de 
documentos, etc. O que também aponta para a divisão de responsabilidades. 

A partir da teoria e legislação apresentadas acima é possível concluir que não 
há somente um responsável, e sim diversos. O Acórdão 1.382 e Cruz (2009) 
sugerem que a gestão contratual seja compartilhada entre três áreas: a gestão 
técnica, a gestão administrativa e a gestão do negócio. A figura 2 apresenta essa 
idéia esquematicamente.  

 

 
Figura 2 - Divisão da Gestão Contratual 
Fonte: Cruz, 2009 
 

Estando claras as responsabilidades ou funções é necessário também dar 
nome aos atores que as exercem. A Gestão Técnica é a fiscalização propriamente 
dita, sendo exercida pelo fiscal do contrato2. A Gestão Administrativa, que envolve 
diversas áreas (contratos, almoxarifado, contabilidade, finanças, etc.), é 
responsabilidade do gestor administrativo. A Gestão do Negócio fica a cargo do 
gestor do negócio, pessoa da área requisitante do serviço. Finalmente a Gestão 
Contratual fica a cargo do gestor de contrato, o gerente dessa equipe. Então os 
atores são: gestor do contrato, gestor do negócio, gestor administrativo e fiscal de 
contrato.  

Lembre-se que podem estar envolvidas várias áreas técnicas e de negócio 
(dependendo do escopo do contrato), caso em que deve ser designado um 
representante para cada área específica. Cabe ressaltar que cada gestor ou fiscal 
deve envolver as pessoas de sua respectiva área de atuação, à medida do 
necessário. 

Estabelecido esse Referencial Teórico, deve-se discutir como ele se aplica à 
Câmara dos Deputados. Para tal, é necessário primeiramente contextualizar a 
Gestão Contratual dentro da Câmara, e particularmente dentro do Centro de 
Informática, o que será feito a seguir. 

 
3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO  

A Câmara dos Deputados tem como missão institucional, definida na 
Constituição Federal do Brasil, representar o povo brasileiro, legislar sobre os 

                                            
2 O termo fiscal de contrato é comumente utilizado e aceito, assim preferiu-se manter 
essa denominação a utilizar o termo gestor técnico. 
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assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Existe 
um planejamento estratégico de sua área administrativa que estabelece a seguinte 
missão: Dar suporte à atividade parlamentar, com qualidade e ética, contribuindo 
para o seu contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência. 

A Câmara dos Deputados administra um orçamento anual da ordem de R$ 
3,5 bilhões de reais. É uma instituição que conta com mais de 19.000 funcionários, 
dentre servidores efetivos, cargos de natureza especial, terceirizados, deputados e 
secretários parlamentares. A Câmara tem uma estrutura administrativa grande que 
inclui atividades próprias de: televisão, jornal, auditoria, recursos humanos, hospital, 
treinamento, engenharia, finanças, informática, transporte,  produção legislativa, 
taquigrafia, biblioteca, editora, polícia, jurídico, habitação, dentre outros. Além disso, 
há toda a estrutura voltada para a atividade política da Casa, como a Presidência da 
Mesa, suas Secretarias, Comissões, Lideranças Partidárias, Gabinetes 
Parlamentares, e outros. O organograma que está no Anexo I mostra os detalhes 
dessa estrutura. Fazendo uma analogia com a iniciativa privada, pode-se dizer que 
são várias pequenas corporações componentes de um grande grupo empresarial. 

Da lista parcial de atividades mostrada acima, percebe-se a complexidade 
dessa estrutura, e é fácil entender que surgem diariamente muitas demandas em 
todas essas áreas. Também não é difícil compreender que há a necessidade de 
automatização dessas novas demandas, bem como dos processos de trabalho 
atuais, através da criação de sistemas de informação. E essa responsabilidade cabe 
primordialmente à área de TI, que na Câmara dos Deputados é gerida pelo Centro 
de Informática (CENIN), cuja missão é: prover soluções de Tecnologia de 
Informação e Comunicação à Câmara dos Deputados, alinhadas com a estratégia 
da instituição. 

Para o ano de 2010, no processo de definição do Planejamento Estratégico 
da Câmara e do Centro, foram identificados mais de 200 projetos de Tecnologia da 
Informação, alguns de abrangência institucional, com o envolvimento de diversas 
áreas. Além disso, é preciso considerar também o trabalho necessário para manter 
as operações da área, bem como as atividades administrativas.  Para atender essas 
necessidades, o Centro de Informática conta com cerca de 160 servidores efetivos, 
e 270 terceirizados. Da análise da relação entre a demanda e a capacidade de 
oferta de soluções, percebeu-se a necessidade de ampliar a capacidade produtiva 
do CENIN, o que se traduziu em um objetivo definido no referido planejamento 
estratégico. 

Historicamente, as demandas por sistemas de informação foram atendidas 
através do desenvolvimento interno, ou da compra de softwares de prateleira, além 
da compra de equipamentos. Mas para o atendimento da crescente demanda, 
optou-se por também adquirir soluções de Tecnologia da Informação, que em alguns 
casos são adquiridas na forma de prestação de serviços. 

Essa nova forma de atuação trouxe novos desafios, a saber: a gestão dos 
novos contratos, cuja natureza é diferente de um contrato de compra de 
equipamento ou software de prateleira. Geralmente, tais soluções envolvem 
requisitos específicos, o que implica a adequação do produto a ser entregue. Em 
muitos casos, essa adequação tem características similares ao desenvolvimento de 
um sistema, com toda a problemática que isso envolve. E cuja execução tende a ser 
longa, necessitando inclusive da participação ativa do usuário e do cliente. Em 
algumas situações, as soluções envolvem hardware e software, o que representa 
um fator adicional de complexidade. Portanto, a administração desses novos tipos 
de contratos trouxe complexidades adicionais que não existiam anteriormente. 
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Existe, no Centro do Centro de Informática, uma Seção de Fiscalização de 
Contratos de TI, que tem por principal atribuição: gerenciar e fiscalizar o 
cumprimento dos contratos de prestação de serviços providos por terceiros, e os 
contratos de garantia e manutenção de hardware. Porém ela não trata de contratos 
que envolvam sistemas de informação e equipamentos de  infra-estrutura (rede, 
“storage” e servidores), tendo uma atuação limitada, focada basicamente nos 
contratos de manutenção de equipamentos utilizados pelos usuários finais. 

Conforme definido na Resolução n. 10 de 1984, há também (vide 
organograma), no Departamento de Material e Patrimônio, áreas, inclusive uma 
Coordenação de Contratos, que cuidam de aspectos administrativos dos contratos, 
tais como: controlar o prazo de execução de contratos; informar processos de 
pagamentos; conferir, aceitar, material adquirido; elaborar as especificações do 
material a ser adquirido; executar o controle físico-financeiro do material estocado;  
acompanhar a execução dos contratos; controlar prazos de entrega de material e de 
execução de serviços e obras;  propor penalidade a fornecedores inadimplentes;  
minutar termos de contratos;  informar processos sobre reajuste de preços, 
prorrogação e renovação de contratos. Entretanto, essas atividades são executadas 
de forma limitada, e sem uma adequada interação com ás áreas de negócio e de TI.  

Apresentado esse contexto, cabe agora tratar dos problemas específicos que 
envolvem o fiscal de contratos de TI. 

 
3.2 PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DE TI NA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Iniciando-se essa discussão pelo nível macro, pode-se dizer que o primeiro 
problema enfrentado pelos gestores e fiscais é a falta de um processo de trabalho 
definido. Essa situação foi notada pelo TCU que, através do Acórdão 1.603, item 
9.1.6, instou a Câmara dos Deputados a definir um processo de trabalho formalizado 
de gestão de contratos de TI. 

Parte do problema anterior é que os papéis e as responsabilidades não estão 
claramente definidos, mas isso merece destaque, conforme as discussões 
apresentadas no Referencial Teórico. Nessa linha, Hernandes (2010) recomenda, 
como medida estruturante, a publicação de uma portaria sobre papéis na gestão dos 
contratos de TI, e que ela não seja focada somente no fiscalizador. 

Na mesma linha, Pinna (2003), ao discorrer sobre Processos de Gestão e 
Monitoração de “Outsourcing” em Tecnologia de Informação, alerta para a 
necessidade das responsabilidades e formas de interação entre empresa e 
“outsourcers” estarem bem definidas e divulgadas para que não haja inversão de 
papéis, pois: ‘É comum em algumas empresas se encontrar colaboradores 
executando atividades de responsabilidade dos “outsourcers”’. Situação já 
observada na Câmara. 

Outro aspecto é que o exercício da fiscalização, no modelo atual, requer 
conhecimentos muito além do objeto da contratação, com atividades que 
traspassam conhecimentos técnicos e permeiam os administrativos. Isso porque 
estão a cargo do fiscal atividades como: controle de cronogramas, acompanhamento 
de saldos de notas de empenho, controle da atuação de empregados da contratada, 
dentre outros, conforme definido na Portaria 119. 

É também necessário considerar que a natureza dos trabalhos de fiscalização 
e gestão é burocrática e formal. O que se contrapõe à natureza dos trabalhos 
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técnicos, especialmente os da área de tecnologia da informação. As atividades que 
os profissionais de TI estão habituados são muito especializadas e também 
dinâmicas. Assim, esses profissionais não demonstram interesse pela atividade de 
fiscalização. 

Uma dificuldade adicional é que o servidor já tem suas tarefas e 
responsabilidades diárias, e a nomeação dele como fiscal de um contrato acarreta 
um acúmulo de mais atividades, usualmente sem a contrapartida de redução das 
atribuições anteriores.  

Ligado ao problema acima, está a ausência de melhoria da remuneração por 
exercer uma atividade que traz responsabilidades e riscos. O Poder Executivo, por 
exemplo, criou em 2009 uma gratificação (conhecida como GSISP) para servidores 
da área de tecnologia da informação enquanto no exercício de atividades de gestão. 

Por fim, o fiscal pode responder a processo administrativo por alguma falha 
que tenha cometido, podendo inclusive ter seu patrimônio pessoal subtraído para 
pagar pelo eventual prejuízo à Administração Pública, conforme previsto na Lei 
8.666 e na Portaria 119. 

Em fevereiro e março de 2010 foram conduzidas, pela Coordenação de 
Planejamento e Gestão do Centro de Informática, entrevistas com 24 fiscais de 
contratos do Centro. O objetivo foi levantar as necessidades dos fiscais para 
subsidiar o desenvolvimento de um processo de fiscalização. Esse trabalho produziu 
um relatório (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010, não publicado) que apresenta 
algumas das dificuldades enfrentadas pelos fiscais de contratos de TI, dentre os 
quais se destacam: 
• falta de um setor responsável por dirimir as dúvidas relativas ao contrato; 
• ausência de conhecimento pleno dos dispositivos legais acerca da fiscalização; 
• inexistência de ferramentas necessárias à fiscalização; 
• o sistema de informação que registra as informações da contratação não auxilia 

a atividade de fiscalização; 
• dificuldades na aplicação de multas; 
• duplicidade de ateste das notas fiscais; 
• atividades administrativas ou relativas às questões jurídicas do contrato são 

complexas; 
• a acumulação das atribuições normais do servidor com as de fiscal de contrato; 
• ausência de compensação pecuniária pela responsabilidade assumida. 
Vê-se que alguns dos problemas encontrados nas entrevistas coincidem com os 
problemas analisados anteriormente e com os levantados no Referencial Teórico. 

Vale ressaltar que, apesar dos problemas serem apresentados como 
específicos da área de TI, boa parte deles também podem ser considerados como 
problemas de ordem geral. 

Levantadas essas dificuldades e as questões debatidas no Referencial 
Teórico, é importante avançar na melhoria do processo de gestão contratual. E isso 
passa por uma discussão da Portaria 119, já que ela define as atribuições dos fiscais 
de contrato na Câmara. 

 
3.3 A PORTARIA 119/2006 

Como dito anteriormente, a Portaria 119 regulamenta a atividade de fiscal de 
contrato. Seu cerne é o artigo 4º que define dezoito atribuições gerais do fiscal de 
contratos. 
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Foi mostrado, na seção anterior, que um dos problemas percebidos é que, no 
modelo atual, a atividade de fiscalização requer conhecimentos muito além do objeto 
da contratação. Isso representa um acúmulo de responsabilidades conferidas ao 
fiscal de contratos, sem a adequada divisão de atribuições, e em desconformidade 
com as orientações discutidas no Referencial Teórico deste trabalho.  

Uma das causas disso é que não existe, na Câmara dos Deputados, a 
designação formal dos gestores do contrato. Há somente a regulamentação da 
atividade de fiscal de contrato, através da Portaria 119. Vale lembrar que, à época 
da publicação dessa Portaria, a legislação não estava tão consolidada quanto hoje: 
tanto o Acórdão 1.382/2009 do TCU, quanto a IN4/2008 do Ministério do 
Planejamento são posteriores.  

A Portaria define, além do fiscal de contrato, os conceitos de órgão 
responsável e assistente de fiscalização: 
• órgão responsável: órgão da estrutura administrativa da Câmara dos Deputados 

a quem compete a gestão do serviço ou do bem objeto do contrato; 
• assistente de fiscalização: servidor designado para atuar em conjunto e sob 

orientação do fiscal do contrato, auxiliando-o no desempenho de suas 
atribuições. 

Mas suas atribuições não são esclarecidas. Se esses papéis existem, então eles 
deveriam ter suas responsabilidades definidas formalmente. Outro questionamento 
cabível é se o órgão responsável é o órgão fiscalizador, o que não fica claro. Nos 
contratos firmados é indicado apenas o órgão fiscalizador. 

A figura do assistente de fiscalização é importante e aponta para a divisão de 
responsabilidades da gestão contratual tratada no Referencial Teórico. Porém ela 
não estabelece claramente as perspectivas propostas de gestão negocial, 
administrativa e técnica. E o nome “assistente” acaba por passar a impressão de 
que há menos responsabilidades para esta figura. Recentemente o Centro de 
Informática tem buscado utilizar esse instrumento, colocando o requisitante como 
fiscal e um técnico de TI como o assistente. 

Na Portaria, muitas das atribuições do fiscal se referem a relatar, informar e 
comunicar algo a alguém. Isso conduz ao raciocínio que esse alguém deve, por 
outro lado, tomar alguma providência. Por exemplo, o inciso IV do artigo 4º 
estabelece: “relatar, por escrito, ao titular do órgão responsável, a inobservância de 
cláusulas contratuais...”. Portanto, espera-se que o titular do órgão responsável tome 
alguma providência, possivelmente multar a contratada. Porém essa 
responsabilidade deveria estar explicitada, da mesma maneira que estão 
explicitadas as responsabilidades do fiscal. Igualmente essa pessoa deveria ser 
formalmente nomeada para cumprir essa responsabilidade, como se faz com o 
fiscal. 

O artigo 7º coloca que as competências dos Departamento de Material e 
Patrimônio, Finanças e Jurídico devem ser observadas, o que é relevante. Porém é 
preciso avançar na forma recomendada pelo TCU, por Granziera e a Lei 8.666, 
estabelecendo o processo de gestão contratual de TI. Kruchten (2004) considera 
que um processo deve descrever “quem” está fazendo “o quê”, “como” e “quando”.  

Nesse sentido, os objetivos deste trabalho visam atuar nas variáveis “quem” e 
”o quê”. Para tanto, será feita uma avaliação das atuais atribuições do fiscal, 
conforme se segue. 

 
3.4 CLASSIFICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA PORTARIA 119/2006 



 
 

 

13

O esclarecimento das responsabilidades do gestor e do fiscal de contrato, no 
contexto da Câmara, passa pela avaliação e classificação das atuais atribuições do 
fiscal do contrato estabelecidas no artigo 4º da Portaria 119.  

O Quadro 2 apresenta as atribuições e a classificação proposta para cada 
item em: atividade de gestão (G),  de fiscalização (F), ou ambas. Ao final serão 
justificados os itens que são considerados exclusivamente atividade de gestão, pois 
representam o que se entende ser um “atraso” da Portaria face à evolução da 
legislação e literatura. 

 
G F Atribuição  
X X I - manter registro próprio, atualizado, das ocorrências relacionadas à 

execução do contrato; 
X  II - acompanhar o cumprimento do cronograma de execução e dos prazos 

previstos no ajuste; 
X X III - orientar, no caso de dúvidas apresentadas pela contratada, sobre os 

procedimentos a serem adotados; 
X X IV - determinar à contratada a regularização das falhas ou defeitos 

observados, assinalando prazo para correção; 
X X V - relatar, por escrito, ao titular do órgão responsável, a inobservância de 

cláusulas contratuais ou quaisquer ocorrências que possam trazer 
dificuldades, atrasos, defeitos e prejuízos à execução da avença, em 
especial os que ensejarem a aplicação de penalidades, e, quando instado 
pela Administração, emitir pareceres acerca desses incidentes; 

X  VI - comunicar ao titular do órgão responsável, apresentando as devidas 
justificativas, a eventual necessidade de acréscimos ou supressões de 
serviços, materiais ou equipamentos, identificadas no curso das atividades 
de fiscalização; 

X X VII - solicitar ao titular do órgão responsável o parecer de especialistas, se 
necessário; 

X  VIII - solicitar à contratada a substituição de empregado ou preposto da 
contratada e aprovar, previamente, mediante termo juntado ao processo, a 
substituição de iniciativa da contratada, quando assim exigir o contrato; 

 X IX - comunicar ao titular do órgão responsável qualquer dano ou desvio 
causado ao patrimônio da Câmara dos Deputados ou de terceiros, por ação 
ou omissão dos empregados da contratada ou de seus prepostos;  

 X X - apurar índices e taxas previstos em contrato, referentes à aferição 
qualitativa ou quantitativa da prestação do serviço ou do fornecimento do 
bem;  

X  XI - informar ao Departamento de Material e Patrimônio (Demap) a 
necessidade de reforço ou anulação de saldo de notas de empenho, em 
cumprimento ao disposto na Portaria/DG nº 179 , de 2005;  

X  XII - acompanhar o prazo de vigência do contrato e manifestar-se, quando 
provocado pela Administração, sobre os aspectos de oportunidade, 
conveniência, razoabilidade e economicidade administrativa de realizar-se 
alteração, prorrogação ou rescisão do contrato, anexando, quando for o 
caso, documentação comprobatória, e acompanhando o trâmite do 
respectivo processo junto ao Demap;  

X  XIII - receber, definitivamente, por meio de ateste na nota fiscal/fatura ou 
documento equivalente, devidamente discriminado, obras, serviços e 
materiais, de valor igual ou inferior ao estabelecido para a modalidade de 
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Convite, desde que não estejam incluídos aparelhos, equipamentos e 
instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade;  

X  XIV - receber provisoriamente o objeto do contrato quando se tratar de obra 
ou serviço, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 
quinze dias da comunicação do cumprimento da avença, que deverá ser 
emitida, por escrito, pelo contratado;  

X   XV - encaminhar ao órgão responsável, de imediato, o termo de que trata o 
inciso anterior, para que o seu titular ou comissão por ele designada receba 
definitivamente o objeto do contrato, após o decurso do prazo de 
observação ou vistoria que comprove a sua adequação aos termos 
ajustados, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666 , de 1993;  

 X XVI - acompanhar, nos contratos de cessão de uso de espaços físicos da 
Câmara dos Deputados, o recolhimento, pela contratada, dos valores 
correspondentes à contraprestação pecuniária pelo uso desses espaços e 
comunicar à Coordenação de Movimentação Financeira do Departamento 
de Finanças, Orçamento e Contabilidade quando esse recolhimento não se 
der no prazo regulamentar;  

X X XVII - submeter as decisões e providências que extrapolem sua 
competência ao titular do órgão responsável;  

 X XVIII - executar outras ações de fiscalização que se façam necessárias ao 
pleno acompanhamento, execução e controle das atividades 
desempenhadas pela contratada, a fim de garantir o fiel cumprimento das 
obrigações pactuadas, observado o disposto nesta Portaria. 

Quadro 2 - Classificação das atribuições da Portari a 119 
 

Uma consulta ao “Guia PMBOK, Um Guia do Conhecimento em 
Gerenciamento de Projetos” (PMI, 2004), mostrará que o desenvolvimento e o 
controle do cronograma são processos gerenciais. Portanto, o acompanhamento do 
cronograma não deve ficar  a cargo do fiscal, pois é responsabilidade do gestor de 
contrato. O gestor administrativo também deve estar atento em função de prazos 
definidos na legislação e no contrato.  

A necessidade de acréscimos ou supressões de serviços, materiais e 
equipamentos também deve ficar a cargo do gestor do negócio, pois ele requisitou 
os serviços e definiu os quantitativos (com o apoio da área técnica), portanto é 
natural que ele seja responsável por isso. Especialmente, é dele a responsabilidade 
de justificar tais necessidades, ficando a cargo do fiscal, a comunicação de que tal 
necessidade foi observada. 

A solicitação de substituição de empregado ou preposto da contratada não 
tem relação com o objeto do contrato, trata-se de aspecto de gerenciamento de 
recursos humanos e que deve estar a cargo do gestor  e não do fiscal. Caberia ao 
fiscal comunicar, à empresa e ao gestor, comportamentos inadequados ou que 
afetem a execução dos trabalhos. É importante aqui fazer o seguinte comentário: 
essa atribuição é questionável, pois se trata de interferência na administração da 
contratada, o que é vedado pelo parágrafo 2º do próprio artigo 4º. Justen Filho 
(2008) escreve: “Exceto se previsto diversamente no contrato, o agente 
administrativo não disporá de faculdade de intervenção”. E completa: “O agente 
administrativo transmitirá suas anotações às autoridades competentes, às quais 
competirá adotar as providências adequadas”. 

A necessidade de reforço ou anulação de saldo de notas de empenho refere-
se ao controle orçamentário (ou gerenciamento de custos, segundo o PMBOK), 
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caracterizando-se portanto em atividade de gestão. Uma vez que o fiscal mantém 
registro das ocorrências do contrato, o gestor dispõe do instrumental para avaliar a 
referida necessidade. 

O acompanhamento do prazo de vigência do contrato está relacionado ao 
controle do cronograma, sendo atividade gerencial, conforme justificado 
anteriormente. Manifestar-se sobre alteração, prorrogação ou rescisão do contrato é 
uma atribuição primária de gestão, particularmente do gestor do negócio, que usufrui 
o bem ou serviço e deve avaliar se o objetivo da contratação foi atingido, pois é o 
principal interessado. Caberia ao fiscal manifestar-se sobre a qualidade técnica do 
que foi entregue, e relatar as ocorrências que influam na decisão. 

Nada mais natural que o requisitante do bem ou serviço receba aquilo que 
solicitou. O Acórdão 1.382 do TCU explicitamente recomenda que os gestores do 
negócio participem do recebimento do bem ou serviço. A IN4 determina que a 
responsabilidade pelo recebimento seja do gestor do contrato. Nessa linha, e a 
despeito do que estabelece a Lei de Licitações, defende-se a tese de que tanto o 
recebimento provisório quanto o definitivo são atividades de gestão. A Lei 8.666 
define: “Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido...”. A partir dessa 
redação, Alves (2005) argumenta que o objeto é recebido após a execução do 
contrato, e que neste caso a tarefa do fiscal está exaurida, pois ele atua durante a 
execução somente. Além disso, também afirma que o fiscal receber o objeto frauda 
a segurança do sistema, conforme discutido na seção Segregação de Funções. 

Como conseqüência da classificação acima, a atividade de encaminhamento 
do termo de recebimento provisório seria do gestor do contrato. 

Os incisos V, VII, IX e XVII foram considerados atividade de fiscalização, mas 
fazemos a seguinte ressalva. Dada a perspectiva de uma equipe de trabalho com 
um gerente, cabe ao fiscal comunicar-se não com o órgão responsável, mas sim 
com o gestor do contrato. A este cabe avaliar a situação e decidir sobre contatar ou 
não o referido órgão. 

Dessa análise, derivou-se um conjunto de atribuições do gestor de contrato, 
referentes à fase de Gerenciamento do Contrato, com base na Portaria 119. 
Necessário é, entretanto, complementar esse conjunto, considerando-se outros 
dispositivos legais e as práticas recomendadas na literatura. 

 
3.5 OUTRAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DE CONTRATOS 

Além das atribuições apresentadas na seção anterior, os gestores de contrato 
têm outras responsabilidades de ordem geral e também legal, algumas serão 
apresentadas abaixo no Quadro 3, juntamente com a fonte de onde a atribuição foi 
levantada. Como dito acima o escopo restringe-se à fase de Gerenciamento do 
Contrato. Existem outras atribuições do gestor de contrato que extrapolam essa fase 
e que não são objeto desse trabalho.  

 
Atribuição  Fonte  
Gerenciar a execução contratual. Por definição 
Garantir que o contrato será executado fielmente pelas partes, 
de acordo com suas cláusulas e as normas legais. 

Lei 8.666 

Verificar se o contratado mantém as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

Lei 8.666 

Verificar se o contratado pagou os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do contrato. 

Lei 8.666 
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Elaborar o plano de inserção (o repasse de conhecimentos 
necessários para a execução dos serviços e disponibilização de 
infra-estrutura à contratada). 

IN4 

Obter a formalização da designação do preposto junto à 
contratada. 

Braga (2001) 

Conduzir a reunião inicial e outras que se façam necessárias. IN4,  Cruz 
(2009) 

Comunicar a todos os envolvidos a assinatura do contrato. Braga (2001) 
Encaminhar formalmente as demandas ao preposto através de 
ordem de serviço. 

Acórdão 
786/06-TCU-
Plenário, IN4 

Prestar informações à chefia imediata sobre a execução do 
contrato, mensalmente e quando solicitado. 

Vieira (2006) 

Encerrar o contrato e planejar a continuidade dos serviços. IN4 
Participar da formulação do edital e da minuta do contrato. Granziera 

(2002) 
Participar da elaboração do projeto básico ou termo de 
referência. 

IN4, Vieira 
(2006), Cruz 
(2009) 

Quadro 3 - Outras atribuições do gestor de contrato  (lista não exaustiva). 
 
Os dois últimos itens dessa lista não se referem à fase de Gerenciamento do 

Contrato propriamente, porém o edital, o contrato, e o projeto básico (ou termo de 
referência) são instrumentos fundamentais durante a execução contratual, pois 
definem o que deve ser feito e como. Assim, achou-se necessário apresentar essas 
atividades. 

Essa lista não pretendeu ser exaustiva, e sim apresentar atribuições 
relevantes da gestão contratual de forma compilada. Somada com as atribuições 
definidas na seção anterior, considera-se que foi apresentado um conjunto 
significativo e consistente, que pode servir de base à construção de uma Portaria 
que regulamente a atividade de gestor de contrato no âmbito da Câmara dos 
Deputados, e que também pode ser uma referência de ordem geral. 

 
4 CONCLUSÃO 

Na Câmara dos Deputados, há a formalização das atribuições do fiscal de 
contrato, mas não do gestor de contrato. A partir dos estudos aqui realizados 
conclui-se que essa situação está em desacordo com a legislação e a literatura mais 
recente sobre o assunto. 

Mostrou-se que a segregação de funções é uma diretriz a ser observada para 
a segurança do processo de Gerenciamento de Contratos. Pela falta de acordo na 
legislação e literatura sobre os conceitos de gestor e fiscal de contrato, foi 
apresentada uma diferenciação para os termos que aponta o gestor como um 
gerente e o fiscal como um executor. Foi apresentado o conceito de gestão 
contratual compartilhada entre as áreas de negócio, administrativa e técnica. 

O crescimento da demanda por sistemas de informação, na Câmara dos 
Deputados, está levando o Centro de Informática a adquirir soluções de TI 
complexas, cuja gestão contratual é desafiadora. Nesse contexto, os fiscais de 
contratos de Tecnologia da Informação têm enfrentado diversas dificuldades, 
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cabendo destacar a ausência de um processo de trabalho formal de gestão de 
contratos de TI. 

As atribuições formais do fiscal de contratos foram analisadas, donde se 
concluiu que diversas responsabilidades hoje conferidas ao fiscal são na realidade 
atribuições do gestor de contratos; e que algumas são responsabilidade de ambos. 
Essa análise produziu um conjunto de atribuições para o gestor de contratos. 

O conjunto anterior foi complementado com outras atividades, relativas à fase 
de Gerenciamento do Contrato, relatadas na literatura e legislação, de sorte a formar 
uma lista de atribuições mais completa. 

Por tudo que foi apresentado, verifica-se a necessidade da Câmara dos 
Deputados atuar na melhoria do processo de gerenciamento de contratos de TI, 
particularmente através da definição formal dos papéis de gestores de contrato, 
incluindo as áreas de negócio, administrativa e técnica. 

Como trabalho futuro, vislumbra-se o refinamento da classificação das 
atribuições da Portaria 119 nas três áreas supracitadas. Igualmente, seria 
interessante refinar a classificação das atribuições adicionais que se levantou na 
literatura e legislação. Este trabalho atuou nas perspectivas  “quem” e “o quê”; a 
definição completa de um processo de gestão de contratos deve também tratar dos 
aspectos “como” e “quando”, o que é outra possibilidade de trabalho.  
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6 ANEXO I – ORGANOGRAMA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 


	abertura_bd_A4_210x297.pdf
	Página 1


	titulo: PROPOSTA DE UM CONJUNTO DEATRIBUIÇÕES DO GESTOR DE CONTRATOSNA CÂMARA DOS DEPUTADOS
	Nome do autor: Dyrson Rodrigues Alves Júnior
	Data: 2010


