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CAPÍTULO

 
Este Manual regulamen

à Fiscalização de Contratos do Core

subsídios aos fiscais designados

execução dos contratos

nivelando os entendimentos e procedimentos,

legalidade, eficiência, eficácia e economicidade, permitindo a evidenciação e

transparência dos atos de fiscalização,

intuito de melhorar o desempenho

Plano de Ação. 

 
Este manual foi criado

processos e procedimentos de compra de bens e contratação 

no Core- PE, além da redução das

aquisições. 

 
O Manual será atualizado

necessidade, especialmente

CAPÍTULO I - APRESENTAÇÃO 

Este Manual regulamenta a execução contratual, no que concerne

iscalização de Contratos do Core-PE e tem por objeto prestar

designados para fiscalizar e aos gestores para

dos contratos administrativos efetivados no âmbito 

nivelando os entendimentos e procedimentos, respeitando  os princípios

legalidade, eficiência, eficácia e economicidade, permitindo a evidenciação e

transparência dos atos de fiscalização, executados  pelo Core-PE,  tudo  isso,  

desempenho dos processos internos – conforme

criado visando ainda, a modernização e a racionalização

procedimentos de compra de bens e contratação de serviços de uso comum 

redução das despesas e aumento no nível de

será atualizado pela Administração sempre que houver 

especialmente quando ocorrer alteração na legislação pertinente.

 

 

atual, no que concerne à Gestão e 

prestar orientações e 

aos gestores para acompanhar a 

 da Entidade, 

respeitando  os princípios da 

legalidade, eficiência, eficácia e economicidade, permitindo a evidenciação e 

,  tudo  isso,  com o 

conforme estipulado no 

racionalização dos 

de serviços de uso comum 

de qualidade das 

sempre que houver 

pertinente. 



 

 

 

CAPÍTULO 

 

 
1.1 A função de fiscal deve recair, preferencialmente, sobre servidores que tenham

conhecimento técnico ou

adquiridos/prestados. 

 
1.2. Quando houver necessidade

Presidência deverá solicitar, à Presidência, a alteração, visando a expedição de nova

Portaria de designação de 

 
1.3. O servidor deverá ser previamente comunicado pela chefia imediata da indicação

para exercer o encargo de 

 
1.4 O servidor designado

orientado para o exercício

 

 
2.1 Armazenar cópia do termo contratual e todos os seus aditivos, apostilamentos e

planilha de custos e formação

documentos capazes de dirimir dúvidas, a respeito do cumprimento das obrigações

assumidas pelas partes, e que o auxilie no acompanhamento da execução dos serviços

contratados. 

 
2.2. Acompanhar “in loco

cometidas pelo contratado e, se for o caso, promover os registros pertinentes no módulo

do SIASG destinado à fiscalização

 

 
3.1 Ler atenta e minuciosamente

 II - DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Seção I 

Do perfil do Fiscal 

A função de fiscal deve recair, preferencialmente, sobre servidores que tenham

ou prático a respeito dos bens e serviços que

necessidade de mudança do Fiscal, a Assessoria

Presidência deverá solicitar, à Presidência, a alteração, visando a expedição de nova

 fiscal. 

O servidor deverá ser previamente comunicado pela chefia imediata da indicação

 fiscal de contrato. 

designado para fiscalização de contratos deverá ser

exercício de suas funções. 

Seção II 

Da competência do Fiscal 

Armazenar cópia do termo contratual e todos os seus aditivos, apostilamentos e

formação de preços atualizada, se existentes, juntamente

documentos capazes de dirimir dúvidas, a respeito do cumprimento das obrigações

assumidas pelas partes, e que o auxilie no acompanhamento da execução dos serviços

in loco” a execução do objeto do contrato, apontando

cometidas pelo contratado e, se for o caso, promover os registros pertinentes no módulo

fiscalização do contrato. 

Seção III 

Da documentação 

iosamente todo o contrato e seus aditivos, principalmente:

CONTRATOS 

A função de fiscal deve recair, preferencialmente, sobre servidores que tenham 

que estão sendo 

Assessoria Especial da 

Presidência deverá solicitar, à Presidência, a alteração, visando a expedição de nova 

O servidor deverá ser previamente comunicado pela chefia imediata da indicação 

ser capacitado e 

Armazenar cópia do termo contratual e todos os seus aditivos, apostilamentos e 

juntamente com outros 

documentos capazes de dirimir dúvidas, a respeito do cumprimento das obrigações 

assumidas pelas partes, e que o auxilie no acompanhamento da execução dos serviços 

apontando as faltas 

cometidas pelo contratado e, se for o caso, promover os registros pertinentes no módulo 

principalmente: 



 

 

 

a. objeto da contratação;
 

b. forma de execução;
 

c. forma de fornecimento

e quantitativo de funcionários,

d. cronograma de serviços;
 

e. obrigações da contratante
 

f. condições de pagamento;
 

g. fiscalização; 
 

h. sanções administrativas.

 
3.2 Conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condições e

preços e ter cópia da proposta de preço, acompanhad

custo e formação de preço,

 
3.3 Acompanhar junto ao Setor de RH a documentação pertinente a relação nominal de

todos os funcionários terceirizados que prestam serviços para o CORE

contratos de prestação de serviços

 
3.4 Esclarecer que toda 

formalizada por escrito, com

 
3.5 Esclarecer a Contratada que eventual omissão da fiscalização durante a realização

dos trabalhos não poderá

inexecução contratual. 

 

 
4.1 Manter contato com o preposto ou representante da Contratada, durante toda a

execução do contrato, com

pactuadas. 

contratação; 

execução; 

fornecimento de materiais e prazo de entrega ou prestação

funcionários, se houver; 

serviços; 

contratante e da contratada; 

pagamento; 

administrativas. 

Conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condições e

preços e ter cópia da proposta de preço, acompanhada, se for o caso, de planilha de

preço, de relação de material ou equipamento. 

Acompanhar junto ao Setor de RH a documentação pertinente a relação nominal de

todos os funcionários terceirizados que prestam serviços para o CORE

serviços com dedicação exclusiva. 

 a comunicação entre a Fiscalização e a Contratada

com confirmação de recebimento. 

Esclarecer a Contratada que eventual omissão da fiscalização durante a realização

poderá ser invocada para eximi-la da responsabilidade

Seção IV 

Do acompanhamento da execução 

Manter contato com o preposto ou representante da Contratada, durante toda a

com o objetivo de garantir o cumprimento integral

prestação dos serviços 

Conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condições e 

a, se for o caso, de planilha de 

Acompanhar junto ao Setor de RH a documentação pertinente a relação nominal de 

todos os funcionários terceirizados que prestam serviços para o CORE-PE, para os 

Contratada será 

Esclarecer a Contratada que eventual omissão da fiscalização durante a realização 

responsabilidade pela 

Manter contato com o preposto ou representante da Contratada, durante toda a 

integral das obrigações 



 

 

 

4.2 Esclarecer as dúvidas do preposto ou representante da Contratada, direcionando

quando for o caso, à Assessoria

 
4.3 Exigir que a Contratada mantenha seus bens devidamente identificados, de forma a

não serem confundidos com similares de propriedade do CORE

os equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços deverão obedecer às

especificações constantes 

 
4.4 Solicitar que a Contratada mantenha seus funcionár

por intermédio de uniformes

fotografia recente e número de RG), quando em trânsito nas dependências da CORE

PE. 

 
4.5 Exigir, para os contratos de prestação de serviços, a utilização de equipamentos de

proteção individual (EPI’s), e que a Contratada tome as medidas necessárias para o

pronto atendimento de seus funcionários acidentados ou com mal súbito em atividade

na CORE-PE e que os instrua

 
4.6 Controlar todos os materiais

tocante à qualidade e quantidade.

 
4.7 Exigir que a Contratada mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza,

organização e conservação

 
4.8 Proibir a execução, por parte dos funcionários da Contratada, de serviços diferentes

do objeto do contrato, tais como: comercialização de produtos, prestação de serviços,

dentre outros. 

 
4.9 Proibir, nos locais onde serão executados os serviços, a permanência de materiais,

equipamentos e pessoas estranhas

 
4.10 Acompanhar os prazos de execução e de entrega de material (observar forma e

local determinados no contrato).

Esclarecer as dúvidas do preposto ou representante da Contratada, direcionando

Assessoria Especial da Presidência na qual o Fiscal está

Exigir que a Contratada mantenha seus bens devidamente identificados, de forma a

não serem confundidos com similares de propriedade do CORE-PE. Além disso, todos

os equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços deverão obedecer às

 no contrato. 

Solicitar que a Contratada mantenha seus funcionários devidamente identificados,

uniformes e crachás padronizados (contendo nome

fotografia recente e número de RG), quando em trânsito nas dependências da CORE

Exigir, para os contratos de prestação de serviços, a utilização de equipamentos de

proteção individual (EPI’s), e que a Contratada tome as medidas necessárias para o

pronto atendimento de seus funcionários acidentados ou com mal súbito em atividade

instrua quanto à prevenção de incêndios. 

materiais necessários à perfeita execução do objeto

quantidade. 

Exigir que a Contratada mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza,

conservação nos locais onde serão executados os serviços. 

Proibir a execução, por parte dos funcionários da Contratada, de serviços diferentes

do objeto do contrato, tais como: comercialização de produtos, prestação de serviços,

Proibir, nos locais onde serão executados os serviços, a permanência de materiais,

estranhas ao objeto do contrato. 

Acompanhar os prazos de execução e de entrega de material (observar forma e

contrato). 

Esclarecer as dúvidas do preposto ou representante da Contratada, direcionando-as, 

está vinculado. 

Exigir que a Contratada mantenha seus bens devidamente identificados, de forma a 

PE. Além disso, todos 

os equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços deverão obedecer às 

ios devidamente identificados, 

nome completo, 

fotografia recente e número de RG), quando em trânsito nas dependências da CORE- 

Exigir, para os contratos de prestação de serviços, a utilização de equipamentos de 

proteção individual (EPI’s), e que a Contratada tome as medidas necessárias para o 

pronto atendimento de seus funcionários acidentados ou com mal súbito em atividade 

objeto contratado no 

Exigir que a Contratada mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, 

 

Proibir a execução, por parte dos funcionários da Contratada, de serviços diferentes 

do objeto do contrato, tais como: comercialização de produtos, prestação de serviços, 

Proibir, nos locais onde serão executados os serviços, a permanência de materiais, 

Acompanhar os prazos de execução e de entrega de material (observar forma e 



 

 

 

4.11 Solicitar aos responsáveis em cada localidade relatório de acompanhamento dos

serviços contratados, quando o contrato contemplar a execução de serviços em diversas

localidades. 

 
4.12 Anotar as ocorrências relacionadas à execução do contrato, em especial as que

repercutem na qualidade do

 
4.13 Nos contratos de prestação

a substituição, de acordo com os prazos determinados, de qualquer funcionário com

comportamento julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao

interesse da CORE-PE. Poderá,

do preposto. 

 
4.14 Não atestar a Nota Fiscal enquanto não for cumprida a total execução, entrega ou

correção dos bens ou serviços.

 
4.15 Verificar se os serviços

 
4.16 Só será permitida a

previsão contratual; 

 
4.17 Na subcontratação não há vínculo entre a Contratante (CORE

subcontratada, fato que torna de total responsabilidade da Contratada os problemas que

advirem da execução pela 

 
4.18 Caso a execução não esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato,

avaliar a necessidade de readequação

seja necessária, encaminhar à Assessoria Especial da Presidência documento apontando

as alterações necessárias acompanhado

 
4.19 Comunicar por escrito à Assessoria Especial da Presidência a ocorrência de danos

causados pela Contratada ao

contrato. 

Solicitar aos responsáveis em cada localidade relatório de acompanhamento dos

serviços contratados, quando o contrato contemplar a execução de serviços em diversas

Anotar as ocorrências relacionadas à execução do contrato, em especial as que

do objeto e que acarretam retenção no pagamento.

prestação de serviços, solicitar à Contratada, mediante

a substituição, de acordo com os prazos determinados, de qualquer funcionário com

comportamento julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao

Poderá, por iguais motivos, ser solicitada também

Não atestar a Nota Fiscal enquanto não for cumprida a total execução, entrega ou

serviços. 

serviços foram subcontratados. 

a subcontratação parcial do objeto (nunca total)

Na subcontratação não há vínculo entre a Contratante (CORE-PE) e a empresa

subcontratada, fato que torna de total responsabilidade da Contratada os problemas que

 parte sub-rogada. 

Caso a execução não esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato,

readequação deste, mediante termo aditivo. Caso

seja necessária, encaminhar à Assessoria Especial da Presidência documento apontando

acompanhado das justificativas pertinentes. 

Comunicar por escrito à Assessoria Especial da Presidência a ocorrência de danos

causados pela Contratada ao CORE-PE ou a terceiros durante toda a execução do

Solicitar aos responsáveis em cada localidade relatório de acompanhamento dos 

serviços contratados, quando o contrato contemplar a execução de serviços em diversas 

Anotar as ocorrências relacionadas à execução do contrato, em especial as que 

pagamento. 

mediante notificação 

a substituição, de acordo com os prazos determinados, de qualquer funcionário com 

comportamento julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao 

também a substituição 

Não atestar a Nota Fiscal enquanto não for cumprida a total execução, entrega ou 

total) mediante 

PE) e a empresa 

subcontratada, fato que torna de total responsabilidade da Contratada os problemas que 

Caso a execução não esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, 

Caso a readequação 

seja necessária, encaminhar à Assessoria Especial da Presidência documento apontando 

Comunicar por escrito à Assessoria Especial da Presidência a ocorrência de danos 

PE ou a terceiros durante toda a execução do 



 

 

 

4.20 Atestar, quando for o caso, para fins de restituição da garantia, que a Contratada

cumpriu integralmente todas

previdenciárias. 

 

 
5.1 As notas fiscais deverão

 
 

5.2 O fiscal deve conferir

“Formulário Check List”, 

se há alguma divergência com relação ao serviço prestado, erro ou rasura, adotando as

medidas necessárias para

encaminhá-la para pagamento.

a. as condições de pagamento
 

b. o valor cobrado corresponde
 

c. existem elementos 
 

d. foi observado o que

funcionamento; 

e. a Nota Fiscal tem validade

 
5.3 Procedidas as verificações, o fiscal deverá atestar se a prestação do serviço ou o

recebimento dos bens está

 

6.1 Quando constatada alguma irregularidade ou falta cometida pelo contratado, deverá

ser encaminhado notificação com aviso de recebimento, solicitando a regularização,

correção ou readequação das faltas constatadas durante a execução, estipulando para

atendimento o prazo de 5 (cinco) dias,

da peculiaridade do objeto e

ar, quando for o caso, para fins de restituição da garantia, que a Contratada

todas as obrigações contratuais, inclusive as

Seção V 

Da fatura e da nota fiscal 

deverão ser entregues pela contratada à Unidade, mediante

conferir a documentação entregue pela contratada

”, Anexo III, os dados da Nota Fiscal/Fatura, a fim de verificar

se há alguma divergência com relação ao serviço prestado, erro ou rasura, adotando as

para a solução da pendência detectada, antes 

pagamento. Deve ser verificado ainda se: 

pagamento do contrato foram obedecidas; 

corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; 

 que justifique o desconto do valor da Nota Fiscal/Fatura;

que dispõe o contrato nos casos de instalação

validade e está completamente preenchida. 

Procedidas as verificações, o fiscal deverá atestar se a prestação do serviço ou o

está de acordo com o contrato. 

Seção VI 

Das penalidades 

Quando constatada alguma irregularidade ou falta cometida pelo contratado, deverá

ser encaminhado notificação com aviso de recebimento, solicitando a regularização,

correção ou readequação das faltas constatadas durante a execução, estipulando para

(cinco) dias, que poderá ser estendido ou reduzido,

objeto e das irregularidades constatadas. 

ar, quando for o caso, para fins de restituição da garantia, que a Contratada 

as trabalhistas e 

mediante registro. 

contratada utilizando o 

, os dados da Nota Fiscal/Fatura, a fim de verificar 

se há alguma divergência com relação ao serviço prestado, erro ou rasura, adotando as 

 de atestá-la e 

 

Fiscal/Fatura; 

instalação ou teste de 

Procedidas as verificações, o fiscal deverá atestar se a prestação do serviço ou o 

Quando constatada alguma irregularidade ou falta cometida pelo contratado, deverá 

ser encaminhado notificação com aviso de recebimento, solicitando a regularização, 

correção ou readequação das faltas constatadas durante a execução, estipulando para 

reduzido, a depender 



 

 

 

6.2 Caso a Contratante não tenha, na vigência do prazo estipulado, se manifestado ou

não tenha logrado êxito na regularização do fato constatado, o fiscal deverá enviar à

Assessoria Especial da Presidência apontamento

detectadas juntamente com a cópia do documento de notificação da contratante e as

justificativas apresentadas,

 
6.3 O fiscal deverá relatar todos os fatos ocorridos de forma a possibilitar à respectiva o

devido enquadramento da 

 

 
7.1 É vedado ao fiscal praticar atos de ingerência na administração da contratada, tais

como: 

 
a. exercer o poder 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o

objeto da contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e

apoio ao usuário; 

 
b. direcionar a contratação

 
c. promover ou aceitar

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no

contratação e em relação à

 
d. considerar os trabalhadores da

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de

concessão de diárias e passagens;

 
e. Negociar folgas ou

 
f. Manter contato com

indireta, 

Caso a Contratante não tenha, na vigência do prazo estipulado, se manifestado ou

não tenha logrado êxito na regularização do fato constatado, o fiscal deverá enviar à

Assessoria Especial da Presidência apontamento das irregularidades/impropriedades

detectadas juntamente com a cópia do documento de notificação da contratante e as

apresentadas, quando existirem. 

O fiscal deverá relatar todos os fatos ocorridos de forma a possibilitar à respectiva o

 irregularidade/impropriedade na legislação aplicável.

Seção VII 

Das vedações ao Fiscal 

É vedado ao fiscal praticar atos de ingerência na administração da contratada, tais

 de mando sobre os funcionários da contratada,

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o

contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e

contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

aceitar o desvio de funções dos trabalhadores 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no

relação à função específica para a qual o trabalhador foi

os trabalhadores da contratada como colaboradores

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de

passagens; 

ou compensação de jornada com os funcionários da

com o contratado, visando obter benefício ou vantagem

 inclusive para 

Caso a Contratante não tenha, na vigência do prazo estipulado, se manifestado ou 

não tenha logrado êxito na regularização do fato constatado, o fiscal deverá enviar à 

das irregularidades/impropriedades 

detectadas juntamente com a cópia do documento de notificação da contratante e as 

O fiscal deverá relatar todos os fatos ocorridos de forma a possibilitar à respectiva o 

aplicável. 

É vedado ao fiscal praticar atos de ingerência na administração da contratada, tais 

contratada, devendo 

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 

contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e 

contratadas; 

 da contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

foi contratado; 

colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

da contratada. 

vantagem direta ou 

 terceiros. 



 

 

Dos impactos

 
8.1 Tendo em vista a Lei Geral

competentes deverão definir alterações nas cláusulas dos contratos e editais de forma a assegurar os

direitos dos contratados e da própria

 
8.2 Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e 

proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição,

perda, alteração, alteração, comunicação

 
8.3 Como sugestões de alterações,

editais e contratos administrativos prevendo a aplicação dos normativos da LGPD, de forma que a

Administração conceda ciência prévia de eventual manipulação de dados pessoai

seguinte redação: 

 
Cláusula X – Das obrigações das

 
 
XX1- Com exceção do que dispõe

pessoais, a CONTRANTE se obriga a dar ciência prévia à CONTRATADA quando fizer uso dos dados

privados, sempre zelando pelos

específica da finalidade, sem prejuízo

 
8.4 Ademais, tratando-se de outros objetos, caso seja admitida o tratamento dos dados pessoais pela

contratada haverá a necessidade de assinatura de termo de compromisso

expressa por parte da pessoa natural

 
8.5 Os contratos deverão prever ainda

normas de proteção de dados, proteger os dados pessoais dos representantes comerciais, funcionários,

terceiros, conselheiros ou qualquer outo e garantir que amb

em relação aos dados pessoais que estão

SEÇÃO VIII 
impactos da Lei Geral de Proteção de Dados 

Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei nº 

competentes deverão definir alterações nas cláusulas dos contratos e editais de forma a assegurar os

própria contratante no tocante à proteção dos dados.

Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e 

proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição,

comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado

alterações, a princípio, este Manual propõe como cláusula

editais e contratos administrativos prevendo a aplicação dos normativos da LGPD, de forma que a

Administração conceda ciência prévia de eventual manipulação de dados pessoai

das partes 

dispõe o art. 4º da Lei Federal nº 13709/18, que trata da

pessoais, a CONTRANTE se obriga a dar ciência prévia à CONTRATADA quando fizer uso dos dados

pelos princípios da minimização da coleta, necessidade

prejuízo da mera correção dos dados.” 

se de outros objetos, caso seja admitida o tratamento dos dados pessoais pela

contratada haverá a necessidade de assinatura de termo de compromisso (anexo IV), com anuência

natural titular dos dados. 

ainda que, declarações do controlador e do operador

normas de proteção de dados, proteger os dados pessoais dos representantes comerciais, funcionários,

terceiros, conselheiros ou qualquer outo e garantir que ambas as partes entenderam claramente seu papel

que estão sendo tratados. 

 13.709/2018 os setores 

competentes deverão definir alterações nas cláusulas dos contratos e editais de forma a assegurar os 

dados. 

Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a 

proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 

inadequado ou ilícito. 

como cláusula geral a ser inserida nos 

editais e contratos administrativos prevendo a aplicação dos normativos da LGPD, de forma que a 

Administração conceda ciência prévia de eventual manipulação de dados pessoais das empresas, com a 

trata da proteção dos dados 

pessoais, a CONTRANTE se obriga a dar ciência prévia à CONTRATADA quando fizer uso dos dados 

necessidade de exposição 

se de outros objetos, caso seja admitida o tratamento dos dados pessoais pela 

(anexo IV), com anuência 

operador de cumprimento das 

normas de proteção de dados, proteger os dados pessoais dos representantes comerciais, funcionários, 

as as partes entenderam claramente seu papel 



 

 

 
9.1 O fiscal deve promover periodicamente

nível de satisfação dos serviços prestados.

 
9.2 O fiscal deve efetuar análises a respeito da forma de execução mais 

remetê-las, por escrito, à respectiva Assessoria Especial da Presidência, a fim de subsidiá

com informações para as próximas

SEÇÃO IX 

Das demais providências 

periodicamente pesquisa junto aos servidores para avaliação

prestados. 

O fiscal deve efetuar análises a respeito da forma de execução mais adequada ao contrato e

las, por escrito, à respectiva Assessoria Especial da Presidência, a fim de subsidiá

próximas contratações. 

avaliação do 

adequada ao contrato e 

las, por escrito, à respectiva Assessoria Especial da Presidência, a fim de subsidiá-la 



 

 

 

 
 

01) QUANDO A ADMINISTRAÇÃO

FORMALIZAR TERMO

O instrumento Contratual se faz necessário nos casos em que do objeto licitado se

exijam obrigações futuras, bem como nos casos de concorrência, de tomada de preços,

de inexigibilidades e de

supracitadas modalidades 

Os termos dos contratos e termos aditivos que por ventura venham a existir devem ser

redigidos na instituição contratante, numerados em ordem cronológica e anotados em

registro próprio. (Art. 62 da

 
 

02) QUANDO A ADMINISTRAÇÃO

FORMALIZAR TERMO

Quando a contratação tiver como objeto 

(prazo máximo de 30 dias a contar do pedido formal do fornecimento) e 

qual não resulte obrigações futuras

licitatória adotada. (§ 4º, art.

 
 
 

03) QUAL A VIGÊNCIA DE UM CONTRATO ADMINISTRATIVO?

Vinculando-se a crédito orçamentário,

é, em regra, de 12 meses. Há,

 Serviços de prestação contínua

 Aluguel de equipamentos

quarenta e oito meses);

 
Devem ser considerados, também, o contido no art. 71 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das

estatais) e no inciso I, § 3º, art. 62, Lei nº 8.666/1993) quanto aos contratos de seguro,

de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais 

conteúdo seja regido, predominantemente,

PERGUNTAS FREQUENTES 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTARÁ OBRIGADA

TERMO DE CONTRATO? 

O instrumento Contratual se faz necessário nos casos em que do objeto licitado se

exijam obrigações futuras, bem como nos casos de concorrência, de tomada de preços,

de dispensas, cujos valores correspondam 

 (Art. 62 da Lei nº 8.666/1993). 

Os termos dos contratos e termos aditivos que por ventura venham a existir devem ser

redigidos na instituição contratante, numerados em ordem cronológica e anotados em

da mencionada Lei). 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTARÁ DESOBRIGADA

TERMO DE CONTRATO? 

Quando a contratação tiver como objeto fornecimento de bens para entrega imediata

(prazo máximo de 30 dias a contar do pedido formal do fornecimento) e 

não resulte obrigações futuras, independentemente do valor ou 

art. 62, Lei 8.666/1993 e Acórdão nº 1.234/2018

QUAL A VIGÊNCIA DE UM CONTRATO ADMINISTRATIVO?

orçamentário, a vigência máxima dos contratos administrativos

Há, entretanto, exceções à regra, exemplos: 

contínua (limitada há sessenta meses); 

equipamentos e utilização de programas de informática (limitada

meses); (Art. 57, Lei nº 8.666/1993) 

Devem ser considerados, também, o contido no art. 71 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das

estatais) e no inciso I, § 3º, art. 62, Lei nº 8.666/1993) quanto aos contratos de seguro,

de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais 

predominantemente, por norma de direito privado. 

OBRIGADA A 

O instrumento Contratual se faz necessário nos casos em que do objeto licitado se 

exijam obrigações futuras, bem como nos casos de concorrência, de tomada de preços, 

 ao limite das 

Os termos dos contratos e termos aditivos que por ventura venham a existir devem ser 

redigidos na instituição contratante, numerados em ordem cronológica e anotados em 

DESOBRIGADA A 

entrega imediata 

(prazo máximo de 30 dias a contar do pedido formal do fornecimento) e integral, da 

 da modalidade 

1.234/2018 TCU). 

QUAL A VIGÊNCIA DE UM CONTRATO ADMINISTRATIVO? 

administrativos 

(limitada a 

Devem ser considerados, também, o contido no art. 71 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das 

estatais) e no inciso I, § 3º, art. 62, Lei nº 8.666/1993) quanto aos contratos de seguro, 

de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo 

 



 

 

 

04) A FISCALIZAÇÃO

A determinação legal decorre do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. O Artigo 58, inciso III do

citado Diploma assegura à Administração a prerrogativa de fiscalizar os contratos. A

execução do contrato será

Administração, designado

fiscal deverá adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento

por parâmetro os resultados previstos no contrato. As decisões

ultrapassarem a sua competência

hábil, para a adoção das medidas

05) QUAIS AS HIPÓTESES

ADMINISTRATIVO

Reajuste, atualização financeira

equilíbrio econômico-financeiro.

8.666/1993) 

06) HIPÓTESES EM QUE

RESCINDIDO, EXEMPLOS:

 
 

Cometimento pelo contratado

 Descumprimento de

contratuais; 

 Execução irregular; 

 Paralisação da execução,

motivo justo, e sem

comunicação ao administrador;

 Desatendimento as 

administrativas. 

(Arts. 78 a 80 da Lei nº 8.666/1993)

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO É OBRIGATÓRIA? 

A determinação legal decorre do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. O Artigo 58, inciso III do

citado Diploma assegura à Administração a prerrogativa de fiscalizar os contratos. A

será acompanhada e fiscalizada por um representante

designado por meio de portaria exarada pelo presidente do

rá adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo

por parâmetro os resultados previstos no contrato. As decisões e providências que

competência deverão ser encaminhadas a seus superiores,

das medidas convenientes. 

HIPÓTESES EM QUE O VALOR DE UM CONTRATO

ADMINISTRATIVO PODE SER ALTERADO? 

financeira por atraso de pagamento e reestabelecimento

financeiro. (Arts. 40, XI, XIV “c”, 65, II “d”,

QUE UM CONTRATO ADMINISTRATIVO

EXEMPLOS: 

contratado Cometimento pela Administração

de cláusulas 

execução, ausente de 

sem a necessária 

administrador; 

 determinações 

 Supressão parcial do contrato,

forma contrária a lei; 

 Suspensão da execução por

prazo; 

 Atraso no pagamento; 

 Não liberação do local para

8.666/1993) 

A determinação legal decorre do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. O Artigo 58, inciso III do 

citado Diploma assegura à Administração a prerrogativa de fiscalizar os contratos. A 

representante da 

do CORE-PE. O 

do ajuste, tendo 

e providências que 

superiores, em tempo 

CONTRATO 

reestabelecimento do 

“d”, da Lei nº 

ADMINISTRATIVO PODE SER 

Administração 

contrato, de 

por longo 

para execução. 



 

 

 

07) COMO DEVE SER

ADMINISTRATIVO?

Por meio de extrato do instrumento contratual e respectivos termos aditivos por ventura

existentes, em até o quinto dia útil do mês seguinte a sua assinatura, junto à imprensa

oficial, para ocorrer em até

08) O QUE SÃO CLÁUSULAS

São aquelas que manifestam

Administração Pública, elencadas

09) COMO PODERÁ

CONTRATUAL? 

Deverá estar prevista em edital e no termo do contrato; tenha seus limites fixados pela

Administração contratante, a fim de evitar a subcontratação total do objeto e incida

apenas nas parcelas que não sejam a de maior relevância do objeto ou, ainda, que não

foram utilizadas como parâmetros para a análise da qualificação técnica ou pontuação

em propostas técnicas. (Art

10) COMO DEVE SER
 

Obras e serviços

Provisoriamente, pelo

por seu acompanhamento

fiscalização, mediante

circunstanciado, assinado

em até 15 (quinze) dias

comunicação escrita

SER A PUBLICIDADE DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO? 

Por meio de extrato do instrumento contratual e respectivos termos aditivos por ventura

existentes, em até o quinto dia útil do mês seguinte a sua assinatura, junto à imprensa

até vinte dias daquela data. (Art. 61, Parágrafo Único)

CLÁUSULAS EXORBITANTES? 

manifestam as prerrogativas da Administração, concedem

elencadas no art. 58, da Lei n 8.666/1993. 

PODERÁ HAVER SUBCONTRATAÇÃO DO

 

Deverá estar prevista em edital e no termo do contrato; tenha seus limites fixados pela

Administração contratante, a fim de evitar a subcontratação total do objeto e incida

apenas nas parcelas que não sejam a de maior relevância do objeto ou, ainda, que não

foram utilizadas como parâmetros para a análise da qualificação técnica ou pontuação

técnicas. (Art 72 LLCA) 

SER O RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL?

serviços Compras ou Locação

pelo responsável Provisoriamente, para 

acompanhamento e posterior verificação da conformidade

mediante termo do material com a especificação;

assinado pelas partes  

dias da  

escrita do contratado;  

Por meio de extrato do instrumento contratual e respectivos termos aditivos por ventura 

existentes, em até o quinto dia útil do mês seguinte a sua assinatura, junto à imprensa 

Único) 

concedem supremacia a 

DO OBJETO 

Deverá estar prevista em edital e no termo do contrato; tenha seus limites fixados pela 

Administração contratante, a fim de evitar a subcontratação total do objeto e incida 

apenas nas parcelas que não sejam a de maior relevância do objeto ou, ainda, que não 

foram utilizadas como parâmetros para a análise da qualificação técnica ou pontuação 

CONTRATUAL? 

Locação 

 efeito de 

conformidade 

especificação; 



 

 

 
Definitivamente, por

comissão designada

competente, mediante

circunstanciado, 

partes, após o decurso

observação, ou vistoria que comprove

a adequação do objeto

contratuais, observando

vícios por ventura identificados foram

necessariamente corrigidos, em prazo

não superior a noventa

exceto em casos excepcionais,

justificados e previstos

Possibilidade de dispensa

 gêneros perecíveis

 serviços profissionais;

 obras e serviços engenharia

desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações

sujeitas à verificação

Arts. 73 e 76 da LLCA
 

11) QUAIS AS SANÇÕES

INEXECUÇÃO DO

As sanções administrativas vão desde uma simples 

previamente estabelecidas

temporária em participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração

por até dois anos, até a declaração de 

Pública enquanto não sejam

Aos contratos oriundos da modalidade PREGÃO, o TCE/PE tem entendido e adotado o

contido na Portaria Normativa TC nº 10/2017, a qual regulamenta o procedimento de

apuração de infrações e de aplicação de penalidades a licitantes e contratados, quais

sejam: 

por servidor ou 

designada pela autoridade 

mediante termo 

 assinado pelas 

decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove 

objeto aos termos 

observando-se se os 

vícios por ventura identificados foram 

necessariamente corrigidos, em prazo 

noventa (90) dias, 

excepcionais, 

previstos no edital. 

Definitivamente, após a verificação

da qualidade e quantidade do material

e consequente aceitação. 

dispensa do recebimento provisório 

perecíveis e alimentação preparada; 

profissionais; 

engenharia valores previstos no art. 23, II “a”,

desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações

verificação de funcionamento e produtividade. 

LLCA 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A SEREM APLICADAS

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO? 

As sanções administrativas vão desde uma simples advertência, passando por 

estabelecidas no instrumento convocatório ou no contrato;

em participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração

por até dois anos, até a declaração de inidoneidade para licitar com a Administração

sejam sanados os fatos motivadores das sanções. 

Aos contratos oriundos da modalidade PREGÃO, o TCE/PE tem entendido e adotado o

contido na Portaria Normativa TC nº 10/2017, a qual regulamenta o procedimento de

apuração de infrações e de aplicação de penalidades a licitantes e contratados, quais

, após a verificação 

da qualidade e quantidade do material 

“a”, da LLCA, 

desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações 

APLICADAS POR 

, passando por multas 

contrato; suspensão 

em participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração 

para licitar com a Administração 

Aos contratos oriundos da modalidade PREGÃO, o TCE/PE tem entendido e adotado o 

contido na Portaria Normativa TC nº 10/2017, a qual regulamenta o procedimento de 

apuração de infrações e de aplicação de penalidades a licitantes e contratados, quais 



 

 

 

 Advertência 

 Multa; 

 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado

de Pernambuco e descredenciamento nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo

prazo de até 5 (cinco)

10.520/2002 – Lei do Pregão).

 
IMPORTANTE: É facultada

úteis. (Arts. 86 a 87, LLCA

Impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado

de Pernambuco e descredenciamento nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo

(cinco) anos (conforme disposto no art. 7º da Lei

Pregão). 

facultada ao interessado, a defesa prévia, no prazo de cinco

LLCA e Lei nº 10.520/2002) 

Impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado 

de Pernambuco e descredenciamento nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo 

Lei Federal nº 

cinco dias 



 

 

 

 
 

Orientação Técnica nº 001/2018

da despesa pública, contratos

Legislação: Lei Federal nº
 
 

Considerando a 

comprovação da aplicação dos recursos e 

de controle para evitar qualquer

Seguem abaixo orientações técnicas 

e das despesas; 

1- Em relação aos atestos, estes se dêem, efetivamente, quando da prestação dos

serviços ou entrega das mercadorias, cumprindo

mas sobretudo, garantindo

aquilo que foi quitado. 

Nesse sentido, estamos disponibilizando modelos do 

Provisório e Definitivo, anexos, a serem utilizados na oportunidade da execução dos

serviços ou entrega de material, devendo ser arquivados juntos à documentação da

despesa. 

ANEXO III.a - Termo de Recebimento Provisório (Fornecimento)

ANEXO III.b – Termo de Recebimento Provisório (Obras e Serviços)

ANEXO III.c – Termo

ANEXO III.d – Termo de Recebimento Definitivo (Fornecimento)

ANEXO III.e – Termo

PLANEJAMENTO E GESTÃO 

001/2018 | Assunto: Adoção de medidas relativas

contratos e termos aditivos. 

nº 8.666/93 / Lei 10.520/02 

 preocupação da gestão com o dever de prestar

comprovação da aplicação dos recursos e adequação das normas e diretrizes dos Órgãos

qualquer ato ilegal, ilegítimo ou que resulte dano ao

orientações técnicas a serem observadas na execução contratual

Em relação aos atestos, estes se dêem, efetivamente, quando da prestação dos

serviços ou entrega das mercadorias, cumprindo-se não somente a determinação legal,

mas sobretudo, garantindo-se a conferência tempestiva do que foi entregue e de fato

Nesse sentido, estamos disponibilizando modelos do Termo de Recebimento

, anexos, a serem utilizados na oportunidade da execução dos

serviços ou entrega de material, devendo ser arquivados juntos à documentação da

Termo de Recebimento Provisório (Fornecimento)

Termo de Recebimento Provisório (Obras e Serviços)

Termo de Recebimento Técnico de (Obra e/ou Serviço)

Termo de Recebimento Definitivo (Fornecimento)

Termo de Recebimento Definitivo (Obras e Serviços)

relativas à execução 

prestar contas, 

adequação das normas e diretrizes dos Órgãos 

ao erário; 

a serem observadas na execução contratual 

Em relação aos atestos, estes se dêem, efetivamente, quando da prestação dos 

se não somente a determinação legal, 

se a conferência tempestiva do que foi entregue e de fato 

Termo de Recebimento 

, anexos, a serem utilizados na oportunidade da execução dos 

serviços ou entrega de material, devendo ser arquivados juntos à documentação da 

Termo de Recebimento Provisório (Fornecimento) 

Termo de Recebimento Provisório (Obras e Serviços) 

Serviço) 

Termo de Recebimento Definitivo (Fornecimento) 

Serviços) 



 

 

 

Evidenciamos que:
 

A) De acordo com o artigo 15, § 8º da Lei nº 8.666/93, o recebimento de

material por valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deve ser feito por uma

comissão de, no mínimo, 3

B) Nos casos de aquisição

§ 1º da Lei nº 8.666/93, o recebimento

nos demais, mediante recibo.

C) Pode ser dispensado

recebimento provisório para:

I - gêneros perecíveis
 

II - serviços profissionais;
 

III - obras e serviços de valor até o previsto no art.23, inciso II, alínea ‘‘a’’ da

Lei nº 8.666/93, desde que estes não se componham de aparelhos, equipamentos

instalações sujeitos à verificação

2- Para a formalização

CHECK-LISTS, conforme
 

ANEXO III.f - Check
 

ANEXO III.g - Check
 

No tocante às Notas de Empenho, devem ser observadas as disposições do edital

e contrato, quais sejam: 

I- No corpo da 

informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s), bem como

os dados bancários do fornecedor.

II- Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos produtos, a

quantidade, o preço unitário

que: 

De acordo com o artigo 15, § 8º da Lei nº 8.666/93, o recebimento de

material por valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deve ser feito por uma

3 (três) membros. 

aquisição de equipamentos de grande vulto, conforme

recebimento deve ser feito mediante termo circunstanciado

recibo. 

dispensado de acordo com o artigo 74 da Lei nº 8.666/93

para: 

perecíveis e alimentação preparada; 

profissionais; 

obras e serviços de valor até o previsto no art.23, inciso II, alínea ‘‘a’’ da

Lei nº 8.666/93, desde que estes não se componham de aparelhos, equipamentos

verificação de funcionamento e produtividade. 

formalização dos contratos e termos aditivos devem ser

conforme anexos. 

Check - List para Contratos 

Check - List para Termos Aditivos 

No tocante às Notas de Empenho, devem ser observadas as disposições do edital

 Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá(ão)

informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s), bem como

fornecedor. 

Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos produtos, a

unitário e preço total de cada um deles. 

De acordo com o artigo 15, § 8º da Lei nº 8.666/93, o recebimento de 

material por valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deve ser feito por uma 

conforme artigo 73, 

circunstanciado e, 

8.666/93 o 

obras e serviços de valor até o previsto no art.23, inciso II, alínea ‘‘a’’ da 

Lei nº 8.666/93, desde que estes não se componham de aparelhos, equipamentos e 

ser adotados os 

No tocante às Notas de Empenho, devem ser observadas as disposições do edital 

deverá(ão) ser 

informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s), bem como 

Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos produtos, a 



 

 

 

III- As notas fiscais/fatura

empenho. 

IV- Os empenhos devem

conforme o caso. 

Esta gerência, coloca

core-pe@core-pe.org.br e do telefone (081)

 
 
 

fiscais/fatura devem estar obrigatoriamente anexadas

devem constar as informações do contrato ou termo aditivo,

coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais,

e do telefone (081) 2127-1400. 

anexadas às notas de 

termo aditivo, 

adicionais, do e-mail: 



 

 

 

Modelo
 

 

ANEXO I 

Modelo de Portaria de designação do fiscal. 



 

 

 

FORMULÁRIO CONTROLE
 

 
CONTROLE

 
CONTRATO Nº: 

CONTRATADO: 

OBJETO DO CONTRATO: 

NOME DO PREPOSTO: 

 
 

Nº 

 
 

Nome 

 
 

Função 

Quadro

Efetivo

(*) 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

ANEXO II 

CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS

CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

Quadro 

Efetivo 

 
 

Admissão 

 

Dias 

Trabalhados 

 
 

CPF 

Dados 
Bancários 

Valor Salário

 
(em R$)

Banco C/C Bruto Líquido

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TERCEIRIZADOS 

TERCEIRIZADOS 

Salário 

R$) 

Valor dos Vales 

 
(em R$) 

Líquido 
Transp 

orte 
Refeição 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ASSINATURA DO PREPOSTO: 

 
11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

 
NOME DO FISCAL: 

ASSINATURA DO FISCAL: 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

DATA: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MATRÍCULA: 

DATA: 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
TERMO DE RECEBIMENTO

 
Contrato nº /(ano) 

Contratante: 

Contratado: 

Objeto: 
 
 

Recebi(emos) a(s) mercadoria(s)

entregue(s), em    /   /     , pela

de dias úteis,

conformidade com a nota de

quantidade e qualidade estabelecidas em edital e/ou contrato, será dado o recebimento definitivo

e a nota fiscal será devidamente

OBS.: O recebimento provisório não exclui a responsabilidade civil da empresa, nos termos do

art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Recife, de 
 
 
 

 
 
 

ANEXO III 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

ANEXO III.a 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO (FORNECIMENTO)

mercadoria(s) constante(s) da nota   fiscal nº 

pela empresa , para conferência no

úteis, conforme previsto no edital. Estando a(s) mercadoria(s)

de empenho ou contrato nº  , em perfeitas

quantidade e qualidade estabelecidas em edital e/ou contrato, será dado o recebimento definitivo

devidamente encaminhada para pagamento. 

OBS.: O recebimento provisório não exclui a responsabilidade civil da empresa, nos termos do

8.666/93. 

 de    

Representantes da Administração 

Representante da empresa 

(FORNECIMENTO) 

 , de / / , 

no prazo máximo 

mercadoria(s) em 

perfeitas condições e na 

quantidade e qualidade estabelecidas em edital e/ou contrato, será dado o recebimento definitivo 

OBS.: O recebimento provisório não exclui a responsabilidade civil da empresa, nos termos do 



 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO

 
Contrato nº /(ano) Contratante:

O servidor(es) responsável(is)

contrato em epígrafe, representante(s)

de (preposto ou outro

procedeu(ram), “in loco” completa

serviços a seguir discriminados:

1. DADOS 

1.1. OBJETO (OBRA/SERVIÇO):

1.2. LOCAL E ENDEREÇO

1.3. FIRMA EXECUTORA:

1.4. LICITAÇÃO OU PROCESSO

edital, modalidade ou menção

1.5. INÍCIO: (conforme contrato

1.6. PRAZO: (apresentar histórico

dilações por meio de aditivos)

1.7. TÉRMINO: (apresentar

cronograma original) 

1.8. VALOR: (original e final,

2. DISCRIMINAÇÃO DAS 

3. CONCLUSÃO E PARECER

(considerações pertinentes do setor técnico responsável pelo acompanhamento e fiscalização.

Aqui devem ser registradas eventuais inconformidades cujo saneamento condicionará a emissão

do recebimento definitivo) 

OBS.: O recebimento provisório não exclui a r

art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93.

 
Recife,         de 

 
 
 

ANEXO III.b 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO (OBRAS E SERVIÇOS)

Contratante: Contratado: Objeto: 

O servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da 

representante(s) do (a)           (Órgão ou entidade) 

outro representante , representante da empresa

completa vistoria, para efeito de recebimento provisório

discriminados: 

(OBRA/SERVIÇO): 

ENDEREÇO DA EXECUÇÃO: 

EXECUTORA: 

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: (nº do processo

menção à contratação direta) 

contrato e OS) 

histórico do prazo de execução contratual, mencionando

aditivos) 

(apresentar data da conclusão, justificando eventuais atrasos em

final, especificar aditivos) 

 OBRAS OU SERVIÇOS (discriminar objeto) 

PARECER 

(considerações pertinentes do setor técnico responsável pelo acompanhamento e fiscalização.

Aqui devem ser registradas eventuais inconformidades cujo saneamento condicionará a emissão

OBS.: O recebimento provisório não exclui a responsabilidade civil da empresa, nos termos do

8.666/93. 

 de          

Representantes da Administração 

Representante da empresa 

SERVIÇOS) 

 execução   do 

 , em companhia 

empresa contratada, 

provisório das obras e/ou 

processo e do 

mencionando eventuais 

em relação ao 

(considerações pertinentes do setor técnico responsável pelo acompanhamento e fiscalização. 

Aqui devem ser registradas eventuais inconformidades cujo saneamento condicionará a emissão 

esponsabilidade civil da empresa, nos termos do 



 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO

 
Contrato nº /(ano) 

Contratante: 

Contratado: 

Objeto: 
 
 

 
A GERÊNCIA DE 

acima mencionado foram executados dentro das especificações técnicas e prazos, exigida a por

esta Empresa. 

 
O presente documento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade prevista no Parágrafo

2º, artigo 73 da Lei Federal nº

 
 
 

 
Recife, de 

 
 
 

ANEXO III.c 

RECEBIMENTO TÉCNICO DE OBRA E/OU SERVIÇO

 , após inspeção, conclui que os serviços objeto

acima mencionado foram executados dentro das especificações técnicas e prazos, exigida a por

O presente documento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade prevista no Parágrafo

nº 8.666/93. 

 de    

Representantes da Administração 

Representante da empresa 

SERVIÇO 

objeto do contrato 

acima mencionado foram executados dentro das especificações técnicas e prazos, exigida a por 

O presente documento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade prevista no Parágrafo 



 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO

 
Contrato nº /(ano) 

Contratante: 

Contratado: 

Objeto: 
 
 

Após a verificação da qualidade e quantidade, que atendem às especificações previstas em edital

e/ou contrato, o(a) (Órgão

definitivamente recebidos        

de / / . 

OBS.: O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil da empresa, nos termos d

art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93.

 
 
 

Recife, de 
 
 
 

ANEXO III.d 

RECEBIMENTO DEFINITIVO (FORNECIMENTO)

Após a verificação da qualidade e quantidade, que atendem às especificações previstas em edital

(Órgão ou entidade) declara, para os devidos

         (materiais fornecidos)        , consignados na nota fiscal nº 

OBS.: O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil da empresa, nos termos d

8.666/93. 

 de    

Representantes da Administração 

Representante da empresa 

(FORNECIMENTO) 

Após a verificação da qualidade e quantidade, que atendem às especificações previstas em edital 

devidos fins, aceitos e 

, consignados na nota fiscal nº        , 

OBS.: O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil da empresa, nos termos do 



 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO

 
Contrato nº /(ano) 

Contratante: 

Contratado: 

Objeto: 
 
 

       (O servidor ou a comissão de recebimento designada, declinar nome do servidor ou ato que

designou a comissão)       , representante

presente termo, por aceitos(as)

serviços) , objeto do contrato

 
4. DADOS 

4.1. OBJETO (OBRA/SERVIÇO):

4.2. LOCAL E ENDEREÇO

4.3. FIRMA EXECUTORA:

4.4. LICITAÇÃO OU PROCESSO

edital, modalidade ou menção

4.5. INÍCIO: (conforme contrato

4.6. PRAZO: (apresentar 

dilações por meio de aditivos)

4.7. TÉRMINO: (apresentar

cronograma original) 

4.8. VALOR: (original e final,

4.9. DATA DO RECEBIMENTO

4.10. PENALIDADES APLICADAS:
 
 

5. DISCRIMINAÇÃO DAS OBRAS
 
 

6. CONCLUSÃO E PARECER:

(considerações pertinentes do setor técnico responsável pelo acompanhamento e fiscalização.

Aqui devem ser registradas

técnicas relacionadas à execução

inclusive, relativas ao desempenho e

ANEXO III.e 

RECEBIMENTO DEFINITIVO (OBRAS E SERVIÇOS)

(O servidor ou a comissão de recebimento designada, declinar nome do servidor ou ato que

representante do (a)          (Órgão ou entidade) 

aceitos(as) e   definitivamente   recebidos(as)   os(as)

contrato em epígrafe, a seguir discriminados: 

(OBRA/SERVIÇO): 

ENDEREÇO DA EXECUÇÃO: 

EXECUTORA: 

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: (nº do processo

menção à contratação direta) 

contrato e OS) 

 histórico do prazo de execução contratual, mencionando

aditivos) 

(apresentar data da conclusão, justificando eventuais atrasos

final, especificar aditivos) 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 

APLICADAS: (especificar quais, por quê e quando) 

DAS OBRAS OU SERVIÇOS (discriminar objeto recebido)

PARECER: 

(considerações pertinentes do setor técnico responsável pelo acompanhamento e fiscalização.

registradas as observações relativas ao atendimento de eventuais

execução do objeto, à qualidade das obras/serviços,

desempenho e qualidade do atendimento da contratada). 

SERVIÇOS) 

(O servidor ou a comissão de recebimento designada, declinar nome do servidor ou ato que 

 , dá, pelo 

os(as)   (obras   ou 

processo e no 

mencionando eventuais 

atrasos em relação ao 

recebido) 

(considerações pertinentes do setor técnico responsável pelo acompanhamento e fiscalização. 

eventuais normas 

obras/serviços, entre outras, 



 

 

 

 
OBS.: O recebimento provisório

art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93.

 
Recife, de 

 
 
 

provisório não exclui a responsabilidade civil da empresa, 

8.666/93. 

 de    

Representantes da Administração 

Representante da empresa 

 nos termos do 



 

 

 
 
 
 
 

CHECK
 

CONSELHO REGIONAL

ESTADO

N.º/Ano do Contrato: 

N.º/Ano do Processo 

Licitatório: 

LEGENDA: S – SIM 

Resposta desejável: SIM em

 
 

 
Item 

 
Procedimentos

1 
Apreciação e aprovação

pela Procuradoria

2 
Nome das partes contratantes

representantes. 

3 Finalidade do contrato

4 Ato que autorizou

5 
Número do processo

da inexigibilidade.

6 
Sujeição dos contratantes

8.666/93 e às cláusulas

7 
Definição do objeto

característicos. 

8 
Regime de execução

de fornecimento do

9 Preço e condições

10 Critérios de reajustamento

ANEXO III.f 

CHECK-LIST PARA CONTRATO 

REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

ESTADO DE PERNAMBUCO – CORE PE 

 

 

 N – NÃO NA – Não Aplicável 

em todos os quesitos 

Procedimentos a Realizar ou Realizados: 

Dispositivo 

s 

8.666/93 

aprovação da minuta do contrato 

Procuradoria do CORE/PE 

Art. 38 par.

único 

contratantes e de seus 
Art. 61 

contrato Art. 61 

autorizou a lavratura do contrato. Art. 61 

processo da licitação, da dispensa ou 

inexigibilidade. 
Art. 61 

contratantes às normas da Lei 

cláusulas contratuais. 
Art. 61 

objeto do contrato e seus elementos 
Art. 55, I 

execução da obra ou serviço ou a fora 

do material, conforme o caso. 
Art. 55, II 

condições de pagamento. Art. 55, III

reajustamento de preços. Art. 55, III

COMERCIAIS NO 

 
S 

 
N 

N/ 

A 

par.    

   

   

   

   

   

 
   

 
   

III    

III    



 

 

 
11 Data-base do reajustamento

12 Periodicidade do reajustamento

 
13 

Critérios de atualização

adimplemento das

pagamento. 

 
 
 

14 

Prazos de início de etapas de execução, de

conclusão, de entrega, de observação, de

recebimento provisório e de recebimento

definitivo, conforme

com prazo de vigência

 
15 

Crédito pelo qual correrá a despesa, com a

indicação da classificação

e de categoria econômica.

 
 

16 

Garantias oferecidas para assegurar a plena

execução do objeto

nas modalidades previstas

convocatório. 

17 Direitos e obrigações

 
 

18 

Especificação das

de inexecução total ou parcial do contrato por

parte do contratado, inclusive

multas. 

19 Hipóteses de rescisão

 
20 

Reconhecimento dos

em caso de rescisão

inexecução total ou

 
21 

O contrato possui 

condições de importação,

câmbio para conversão

22 Hipóteses de alteração

reajustamento de preços Art. 55, III

reajustamento de preços. Art. 55, III

atualização monetária entre a data do 

das obrigações e a do efetivo 
 

Art. 55, III

Prazos de início de etapas de execução, de 

conclusão, de entrega, de observação, de 

recebimento provisório e de recebimento 

conforme o caso (é vedado o contrato 

vigência indeterminado). 

 
 
 

Art. 55, IV

Crédito pelo qual correrá a despesa, com a 

classificação funcional programática 

econômica. 

 
Art. 55, V 

Garantias oferecidas para assegurar a plena 

objeto do contrato, quando exigidas e 

previstas no instrumento 

 
 

Art. 55, VI

obrigações das partes. Art. 55, VII

das penalidades cabíveis nos casos 

de inexecução total ou parcial do contrato por 

contratado, inclusive com os valores das 

 
 

Art. 55, VII

rescisão contratual. 
Art. 55, 

VIII 

dos direitos da Administração 

rescisão administrativa, nos casos de 

ou parcial do contrato. 

 
Art. 55, IX

 cláusulas que estabeleçam as 

importação, a data e a taxa de 

conversão (quando for o caso)? 

 
Art. 55, X 

alteração contratual. Art. 65 

III    

III    

III 

   

IV 

   

 

   

VI 

   

VII    

VII 

   

   

IX 

   

 

   

   



 

 

 

 
23 

Vinculação ao edital

a dispensou ou a inexigiu, ao

do licitante. 

24 
Legislação aplicável

especialmente aos

 
 

25 

Obrigação do contratado

execução do contrato, 

obrigações por ele

de habilitação e qualificação

 
26 

Declaração indicando

da Administração para dirimir qualquer questão

contratual. 

 
 
 

27 

As garantias exigidas 

limitam- se a 5% do valor cobrado salvo para

obras, serviços e fornecimentos de grande vulto,

os quais são de até

do art. 56. 

28 
O contrato possui

prazo de vigência?

29 
A duração do contrato

vigência dos respectivos

30 
Há publicação resumida

contrato e de seus

 
31 

Possibilidade de fiscalização do contrato pela

Administração e documento

fiscal(is) do contrato

32 
Consulta ao SICREF

regularidade fiscal

S = sim N = não (verificar

edital de licitação ou ao termo que 

inexigiu, ao convite e à proposta 
 

Art. 55, XI

aplicável à execução do contrato e 

aos casos omissos. 
Art. 55, XII

contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as 

ele assumidas, todas as condições 

qualificação exigidas na licitação. 

 
Art. 55, 

XIII 

indicando competente o foro da sede 

da Administração para dirimir qualquer questão 
 

Art. 55, §2º

As garantias exigidas (quando for o caso) 

se a 5% do valor cobrado salvo para 

e fornecimentos de grande vulto, 

até 10%, tal como descrito no §3º 

 
 
 

Art. 56, §2º

possui cláusulas que determinem seu 

vigência? 
Art. 57, §3º

contrato encontra-se adstrita à 

respectivos créditos orçamentários? 

Art. 57, I a

V. 

resumida do instrumento de 

seus aditamentos? 

Art. 61, par.

único 

Possibilidade de fiscalização do contrato pela 

documento de designação do(s) 

contrato (se houver). 

 
Art. 58, III

SICREF acerca das certidões de 

fiscal e trabalhista. 

 

(verificar o procedimento) N/A = não se aplica 

XI 

   

XII 
   

   

§2º 

   

§2º 

   

§3º 
   

a    

par.    

III 

   

   



 

 

 

CHECK
 

 
CONSELHO REGIONAL

ESTADO

N.º/Ano do Contrato: 

N.º/Ano do Processo 

Licitatório: 

LEGENDA: S – SIM 

Resposta desejável: SIM em

 
 

 

 
Item 

 
Procedimentos

1 
Apreciação e aprovação

pela Procuradoria

2 
Nome das partes contratantes

representantes. 

3 Finalidade do termo

4 Ato que autorizou

5 
Número do processo

da inexigibilidade.

6 
Sujeição dos contratantes

8.666/93 e às cláusulas

7 
Definição do objeto

característicos. 

8 Preço e condições

 
9 

Prazos de início de

conclusão, de entrega, de observação, de

recebimento provisório

ANEXO III.g 

CHECK-LIST PARA TERMO ADITIVO 

REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

ESTADO DE PERNAMBUCO – CORE PE 

 

 

 N – NÃO NA – Não Aplicável 

em todos os quesitos 

Procedimentos a Realizar ou Realizados: 

Dispositivo 

s 

8.666/93 

aprovação da minuta do contrato 

Procuradoria do CORE/PE 

Art. 38 par.

único 

contratantes e de seus 
Art. 61 

termo aditivo. Art. 61 

autorizou a lavratura do termo aditivo. Art. 61 

processo da licitação, da dispensa ou 

inexigibilidade. 
Art. 61 

contratantes às normas da Lei 

cláusulas contratuais. 
Art. 61 

objeto do aditivo e seus elementos 
Art. 55, I 

condições de pagamento. Art. 55, III

de etapas de execução, de 

conclusão, de entrega, de observação, de 

provisório e de recebimento 

 
Art. 55, IV

COMERCIAIS NO 

 
S 

 
N 

N/ 

A 

par.    

   

   

   

   

   

 
   

III    

IV 

   



 

 

 
 definitivo, conforme

com prazo de vigência

 
10 

Crédito pelo qual 

indicação da classificação

e de categoria econômica.

 
 

11 

Garantias oferecidas para assegurar a plena

execução do objeto

nas modalidades previstas

convocatório. 

12 Direitos e obrigações

 
 
 

13 

As garantias exigidas 

limitam- se a 5% do valor cobrado salvo para

obras, serviços e fornecimentos de grande vulto,

os quais são de até

do art. 56. 

14 
Manifestação do contratado

interesse na prorrogação

15 
Pesquisa de preços

pesquisa. 

16 
Verificar, no edital

prorrogação. 

17 
Justificativa para prorrogação

órgão interessado 

18 Autorização da autoridade

19 
Informação sobre 

contratado, atestada

 
20 

Estimativa do impacto

exercício em que 

vigentes, (se for o

21 
Declaração do Ordenador

aumento da despesa

conforme o caso (é vedado o contrato 

vigência indeterminado). 

 

 correrá a despesa, com a 

classificação funcional programática 

econômica. 

 
Art. 55, V 

Garantias oferecidas para assegurar a plena 

objeto do contrato, quando exigidas e 

previstas no instrumento 

 
 

Art. 55, VI

obrigações das partes. Art. 55, V 

As garantias exigidas (quando for o caso) 

se a 5% do valor cobrado salvo para 

e fornecimentos de grande vulto, 

até 10%, tal como descrito no §3º 

 
 
 

Art. 56, §2º

contratado demonstrando o 

prorrogação aditivo. 

 

preços ou declaração de dispensa de 
Art. 3º 

edital e no contrato, se é hipótese de Art. 57, I e

II 

prorrogação com a declaração do 

 acerca da maior vantajosidade. 
Art. 3º 

autoridade competente. Art. 57, § 2º

 a boa conduta do particular 

atestada pelo fiscal do contrato. 

 

impacto orçamentário-financeiro no 

 deva entrar em vigor e nos dois 

o caso). (art, 16, I da LRF) 

 

Ordenador atestando que o 

despesa tem adequação orçamentária 

 

   

 

   

VI 

   

    

§2º 

   

   

   

e    

   

2º    

   

   

   



 

 

 
 e financeira com a

PPA e com a LDO

16, II da LRF) 

 
22 

Foram juntados os

das mesmas condições

licitação? 

23 
Consulta ao SICREF

regularidade fiscal

24 
O aditivo possui cláusulas

prazo de vigência?

S = sim N = não (verificar
 

VERIFICAÇÃO

ACRÉSCIMOS OU SUBRESSÕES

1- Há justificativa 

superveniência do fato 

contratual? 

2- Há justificativa da Administração

pertinência entre os 

contratados e a dos aditivos

3- A Administração observou

e/ou qualitativo previsto na

4- Nos termos aditivos de prestação de serviço ou

execução de obra, há projeto

acréscimo/redução pretendido?

No caso do item anterior, consta a aprovação

motivada do Projeto 

competente? 

Sendo o objeto do termo aditivo a prestação de

serviço ou a execução 

detalhado em planilhas que

a LOA, e contabilidade com o 

LDO vigentes, (se for o caso), (art. 

 

os comprovantes da manutenção 

condições de habilitação exigidas na 
Art. 55, 

XIII 

SICREF acerca das certidões de 

fiscal e trabalhista. 

 

cláusulas que determinem seu 

vigência? 
Art. 57, § 3º

(verificar o procedimento) N/A = não se aplica 

VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA 

SUBRESSÕES DO OBJETO 

DISPOSITIVO 

LEGAL 

 apta a demonstrar a 

  ensejador  da alteração 

 

Administração que assegure a 

 serviços originalmente 

aditivos (acréscimos/reduções)? 

 

observou o limite quantitativo 

na lei? 

Art. 65, §2º, I da 

Lei nº 8.666/93 

Nos termos aditivos de prestação de serviço ou 

projeto básico atinente ao 

pretendido? 

Art. 7º §2º, da Lei

8.666/93 c/c art.

65, I, b, mesmo 

diploma legal. 

No caso do item anterior, consta a aprovação 

 Básico pela autoridade 

Art. 7º §2º, I da 

Lei 8.666/93 

Sendo o objeto do termo aditivo a prestação de 

 de obra, há orçamento 

que expresse a composição 

Art. 7º §1º, II da 

Lei 8.666/93 

   

   

   

3º 
   

 
S N 

N 

A 

   

   

    

Art. 7º §2º, da Lei 

art. 

   

   

   



 

 

 
de todos os custos 

(acréscimos/reduções)? 

Existem pareceres e estudos técnicos elaborados por

profissionais habilitados, 

superveniência, em relação à instauração da licitação

ou a instrução do processo

patos determinantes das alterações,

 
 

VERIFICAÇÃO

REPACTUAÇÃO DO VALOR

1- A repactuação encontra-

convocatório e/ou no termo

 
 
 
 
 

NOME

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 unitários da alteração  

Existem pareceres e estudos técnicos elaborados por 

 de modo a configurar a 

superveniência, em relação à instauração da licitação 

processo de contratação direta, dos 

alterações, (se for o caso)? 

 

VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA 

VALOR CONTRATUAL 

DISPOSITIVO 

LEGAL 

-se prevista no instrumento 

termo aditivo? 

Art. 40, VI e 55, 

III da Lei nº 

8.666/93. 

NOME CARGO 

 

   

   

 
S N 

N 

A 

    

DATA 

 



 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO

 
Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular concorda com o
tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
tratamento. Nome: RG: CPF: Ao assinar o presente termo, o Titular consente e concorda que a empresa (clique
aqui e insira a razão social ou nome da empresa), CNPJ nº (clique aqui e insi
e insira o endereço completo com cidade e estado), telefone (clique aqui e insira o telefone), e
insira o e-mail de contato da empresa), doravante denominada Controlador, tome decisões referentes ao tratamento
de seus dados pessoais, bem como realize o tratamento de seus dados pessoais, envolvendo operações como as que
se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão 

 
O Controlador fica autorizado a tomar
dados pessoais do Titular: 
• Nome completo. 
• Data de nascimento. 
• Número e imagem da Carteira de Identidade
• Número e imagem do Cadastro de Pessoas
• Número e imagem da Carteira Nacional
• Fotografia 3x4. 
• Estado civil. 
• Nível de instrução ou escolaridade.
• Endereço completo. 
• Números de telefone, WhatsApp e 
• Banco, agência e número de contas
• Nome de usuário e senha específicos
• Comunicação, verbal e escrita, mantida
Finalidades do Tratamento dos Dados
finalidades: 
• Possibilitar que o Controlador identifique
comercial. 
• Possibilitar que o Controlador elabore
• Possibilitar que o Controlador envie
gratuita. 
• Possibilitar que o Controlador estruture, teste,
ou não ao perfil do Titular. 
Compartilhamento de Dados 
O Controlador fica autorizado a compartilhar os
dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste termo, observ
estabelecidas pela Lei nº 13.709. 
Segurança dos Dados 
O Controlador responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,
alteração, comunicação ou qualquer 
nº 13.709, o Controlador comunicará ao Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a
ocorrência de incidente de segurança
Término do Tratamento dos Dados 
O Controlador poderá manter e tratar
pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste termo. Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de
associação ao indivíduo, poderão ser

ANEXO IV 

CONSENTIMENTO PARA TRATAEMENTO DE DADOS
PESSOAIS 

Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular concorda com o
tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD). TITULAR Pessoa a quem se referem os dados pessoais que são objeto de
tratamento. Nome: RG: CPF: Ao assinar o presente termo, o Titular consente e concorda que a empresa (clique
aqui e insira a razão social ou nome da empresa), CNPJ nº (clique aqui e insira o CNPJ), com sede na (clique
e insira o endereço completo com cidade e estado), telefone (clique aqui e insira o telefone), e

mail de contato da empresa), doravante denominada Controlador, tome decisões referentes ao tratamento
de seus dados pessoais, bem como realize o tratamento de seus dados pessoais, envolvendo operações como as que

ecepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,

 ou extração dos Dados Pessoais. 

tomar decisões referentes ao tratamento e a realizar o tratamento

Identidade (RG). 
Pessoas Físicas (CPF). 

Nacional de Habilitação (CNH). 

escolaridade. 

 endereços de e-mail. 
contas bancárias. • Bandeira, número, validade e código de

específicos para uso dos serviços do Controlador. 
mantida entre o Titular e o Controlador. 

Dados O tratamento dos dados pessoais listados neste termo

Controlador identifique e entre em contato com o Titular para fins de

Controlador elabore contratos comerciais e emita cobranças contra o
envie ou forneça ao Titular seus produtos e serviços, de 

estruture, teste, promova e faça propaganda de produtos

compartilhar os dados pessoais do Titular com outros agentes
dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste termo, observados os princípios e as garantias

se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,

 forma de tratamento inadequado ou ilícito. Em conformidade
icará ao Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a

segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular.

tratar os dados pessoais do Titular durante todo o período
pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste termo. Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de

ser mantidos por período indefinido. O Titular poderá 

 

DADOS 

Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular concorda com o 
tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de 

. TITULAR Pessoa a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 
tratamento. Nome: RG: CPF: Ao assinar o presente termo, o Titular consente e concorda que a empresa (clique 

ra o CNPJ), com sede na (clique aqui 
e insira o endereço completo com cidade e estado), telefone (clique aqui e insira o telefone), e-mail (clique aqui e 

mail de contato da empresa), doravante denominada Controlador, tome decisões referentes ao tratamento 
de seus dados pessoais, bem como realize o tratamento de seus dados pessoais, envolvendo operações como as que 

ecepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

tratamento dos seguintes 

de cartões de crédito. 

termo tem as seguintes 

de relacionamento 

o Titular. 
 forma remunerada ou 

 e serviços, personalizados 

agentes de tratamento de 
ados os princípios e as garantias 

se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 

conformidade ao art. 48 da Lei 
icará ao Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a 

Titular. 

período em que os mesmos forem 
pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste termo. Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de 

 solicitar via e-mail ou 



 

 

correspondência ao Controlador, a qualquer momento, que sejam eliminados os dados pessoais não anonimizados
do Titular. O Titular fica ciente de que
serviços ao Titular a partir da eliminação
Direitos do Titular 
O Titular tem direito a obter do Controlador,
mediante requisição: 
I - confirmação da existência de tratamento;
II - acesso aos dados; 
III - correção de dados incompletos, 
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação
com o disposto na Lei nº 13.709; 
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor
os segredos comercial e industrial, de
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor
com a regulamentação da autoridade
VI - eliminação dos dados pessoais tratados
16 da Lei nº 13.709; 
VII - informação das entidades públicas
dados; 
VIII - informação sobre a possibilidade
IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709. Direito de Revogação do
Consentimento 

 
Este consentimento poderá ser revogado
correspondência ao Controlador. 

 
Local e Data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

correspondência ao Controlador, a qualquer momento, que sejam eliminados os dados pessoais não anonimizados
que poderá ser inviável ao Controlador continuar o fornecimento

eliminação dos dados pessoais. 

Controlador, em relação aos dados por ele tratados, a qualquer

tratamento; 

 inexatos ou desatualizados; 
eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados

fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição
de acordo com a regulamentação do órgão controlador;
fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição

autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas

públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso

possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências
revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709. Direito de Revogação do

revogado pelo Titular, a qualquer momento, mediante solicitação

  , _ de _ de
Assinatura do Titular 

correspondência ao Controlador, a qualquer momento, que sejam eliminados os dados pessoais não anonimizados 
fornecimento de produtos ou 

qualquer momento e 

tratados em desconformidade 

requisição expressa e observados 
controlador; 

requisição expressa, de acordo 
industrial; 

hipóteses previstas no art. 

realizou uso compartilhado de 

consequências da negativa; 
revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709. Direito de Revogação do 

licitação via e-mail ou 

_ de _   


