
 

 

Portaria nº 28/2022 

 

“Cria a figura do fiscal de contrato do CRBio-

07 e suas atribuições”. 

 

O Presidente do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 6.684, de 03 de setembro de 1979, alterada pela Lei nº. 7.017, 

de 30 de agosto de 1982 e regulamentada pelo Decreto nº. 88.438, de 28 de junho de 1983, de acordo com as 

competências previstas no Regimento do CRBio-07, e  

 

Considerando a Nova Lei de Licitações nº 14.133, de 1º de abril de 2021,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Criar a figura do fiscal de contrato, com as seguintes atribuições, variando de caso a caso, 

conforme especificidades contratuais: 

Art. 2.º São atribuições do Fiscal de Contrato: 

I - Certificar-se de que o preposto da empresa está ciente das obrigações assumidas pela contratada na 

prestação de serviços; 

II - Dirigir-se formalmente ao preposto da contratante para resolver qualquer problema na execução do objeto, 

comunicando formalmente a empresa caso o problema não seja sanado; 

III - Fazer-se presente no local da execução do contrato, quando pertinente; 

IV - Cobrar da contratada o uso do uniforme e crachá por seus empregados alocados ao serviço, quando assim 

exigido; 

V - Assegurar-se de que o número de empregados alocados ao serviço pela contratada é suficiente para o bom 

desempenho dos serviços; 

VI - Receber e conferir a nota fiscal do serviço/material emitida pela contratada, certificando (atestando) no 

verso da primeira via a realização do serviço, na quantidade e qualidade contratada; 

VII - Receber todos os documentos necessários, contratualmente estabelecidos, para a liquidação da despesa 

e encaminhá-los juntamente com a nota fiscal, para o setor competente para pagamento; 

VIII - Registrar todas as ocorrências, tais como faltas, atrasos, má execução dos serviços, etc., por parte dos 

empregados da contratada; 

IX - Notificar a contratada em caso de acidente de trabalho e outras ocorrências; 

X - Solicitar ao preposto a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que 

embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área da Instituição julgar inconveniente; 



 

 

 

XI - Solicitar à contratada a substituição de qualquer utensílio, ferramenta ou equipamento cujo uso seja 

considerado prejudicial à boa conservação dos bens ou instalações, ou ainda, que não atendam às 

necessidades da Administração; 

XII - Abster-se de tomar decisões e adotar providências que ultrapassem sua área de competência; 

XIII - Comunicar formalmente e com antecedência o seu afastamento das atividades de fiscalização para que 

assuma o substituto; 

XIV - Encaminhar a Nota Fiscal ao Núcleo de Contratos em tempo hábil para que o pagamento seja efetuado 

dentro do mês de competência, com vistas a evitar o pagamento de multas; 

XV - Comunicar o fim da vigência do contrato de acordo com os prazos estabelecidos; 

XVI – Formalizar a solicitação de aditamento no prazo e/ou no objeto do contrato; 

XVII - Assegurar-se que a contratada está fornecendo aos seus empregados os equipamentos de proteção 

individual – EPIs, com respectivo CA (Certificado de Aprovação) atualizado, conforme a exigência de cada 

função e posto de trabalho, mantendo ficha de controle de fornecimento de EPI, bem como realizando o 

treinamento quanto ao seu correto uso; 

XVIII - Assegurar-se que os empregados alocados pela contratada estão utilizando os Equipamentos de 

Proteção Individual e alertar ao preposto da obrigatoriedade do uso de tais equipamentos; 

XIX - Verificar se a Contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no Edital de Licitação e no 

instrumento de contrato; 

XX - Observar a legislação aplicável, mantendo-se atualizado em relação às suas alterações. 

Art. 3º Ao Fiscal do Contrato não cabe gratificação. 

Art. 4º Fica assegurado ao fiscal de contrato capacitação para execução da função. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

 

Curitiba – PR, 27 de dezembro de 2022. 

 

Vinícius Abilhoa 
CRBio 09978/07-D 

Presidente 
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