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DO R'EC'EBIM'ENTO
PROVISÓRIO'E
DEFINITIVODO OBJETO

A atividade de recebimento é condição prévia e essencial ao pagamento dos
serviços, pois representa a confirmação, pelo Tribunal, de que o objeto do contrato foi
integralmente executado.
Quando se tratar de contratação de serviços deve existir, na medida do possível,
a segregação das atividades de recebimento.
O recebimento será realizado com obediências às regras previstas no edital e às
seguintes diretrizes:

I – em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente: pela comissão de fiscalização ou servidor designado,
mediante relatório circunstanciado, no prazo estipulado no contrato, contado da
comunicação escrita da contratada. O relatório deve indicar as irregularidades que
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, as cláusulas contratuais não observadas
e o prazo para a contratada efetuar as devidas correções;
b) definitivamente: a cargo do gestor ou comissão designada pela autoridade
competente, com base na verificação do trabalho realizado pela fiscalização, mediante
relatório que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
Após o recebimento definitivo, a contratada deverá ser notificada para emissão
do documento de cobrança, observado o valor dimensionado com base no instrumento
de medição de resultado, se houver.

II – em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
provisoriamente, para efeito de posterior verificação
material com a especificação;

da conformidade

do

definitivamente,
após a verificação
da qualidade, dos critérios
sustentabidade, especificação e quantidade do material e consequente aceitação.

de

O recebimento

provisório

poderá ser substituído por recibo nos seguintes

casos:
a} gêneros alimentícios;
b} serviços profissionais;
c) obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso 11,alínea "a", da
Lei n. 8.666/1993, desde que não se componham de aparelhos,
equipamentos e instalações sijeitos à verificação de funcionamento e
produtividade.

Durante a execução de contratos de serviços continuados, para efeito de
recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o
resultado das avaliações da execução do objeto e. se for o caso. a análise do desempenho
e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
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previstos no ato convocatório,
serem pagos à contratada.

que poderá resultar no redimensionamento

de valores a

Voltar ao Sumário

10.

DA ANÁLISE PRÉVIA E ATESTE DA NOTA FISCAL

A análise prévia e o ateste da prestação dos serviços continuados devem ser
realizados, preferencialmente, por servidores/comissões diferentes, e de acordo com as
regras definidas no ato convocatório e no contrato.
A análise dos documentos que integram a cobrança da prestação dos serviços
será realizada, previamente, pelos fiscais e encaminhada ao gestor para ateste, mediante
relatório que contenha o registro, a análise e conclusão acerca das ocorrências verificadas
na execução do contrato e demais documentos julgados necessários.
Na hipótese de o contrato cuja execução ocorra de forma descentralizada, o
ateste será realizado mediante informações e documentos dos responsáveis pelas unidades
onde os serviços/obras estiverem sendo executados.
A análise poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, e deverá ser registrado em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
Quando houver irregularidade que impeça o ateste dos serviços prestados, a
fiscalização do contrato deverá indicar ao gestor as cláusulas contratuais pertinentes.
O gestor do contrato deverá notificar a contratada, por escrito, sobre as
irregularidades constatadas e estabelecer prazo para a correção devida. Exaurido o prazo
sem a solução das pendências apontadas, os autos deverão ser submetidos à SAD para
deliberação.
O gestor deverá informar a contratada sobre o valor exato dimensionado
fiscalização para que seja emitida a Nota Fiscal ou Fatura correspondente.

pela

O gestor do contrato, após realizar a análise dos relatórios e de toda a
documentação apresentada pela fiscalização, deverá ratificar a execução dos serviços por
meio de ateste e, em seguida encaminhar os autos a SOF para fins de liquidação e
pagamento.
Ao final de cada período mensal, o gestor do contrato deverá apurar o resultado
das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato
convocatório.
Na hipótese de o serviço ser executado fora do prazo, mas dentro da vigência
contratual, ao atestar a nota fiscal, o gestor deverá manifestar-se pela aplicação de multa
pelo atraso, com a indicação do seu valor, conforme os termos contratuais.
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