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Introdução: O processo de licitação consiste na escolha de uma empresa apta a ser contratada 

pela Administração Pública para o fornecimento de produtos e serviços. A maior parte dos 

contratos administrativos são precedidos de licitação, salvo em casos específicos previstos por 

lei. Quando o procedimento licitatório gera obrigação futura, origina-se um contrato 

administrativo, o qual é o instrumento utilizado pelo órgão público para formalizar suas 

aquisições. Entre as características do contrato exigidas na Lei 8.666/93 que rege as normais 

gerais de licitações e contratos, insistiu-se normas para o acompanhamento, gerenciamento e 

fiscalização por um servidor da instituição do objeto ou serviço contratado, para tal, surge a 

figura do gestor e dos fiscais do contrato. Os quais tem como finalidade o alcance da 

efetividade dos resultados administrativo e operacional, convergindo com os anseios de se ter, 

de um lado, a economicidade e, de outro, a eficiência no uso dos recursos públicos [1]. Em 

contratos administrativos referentes à prestação de serviços por unidades fornecedoras de 

refeições, o profissional que detém conhecimento técnico para fiscalização é o nutricionista. 

Porém, para que esta atividade atenda a todos os requisitos legais é fundamental que este 

profissional se aproprie além dos aspectos relacionados ao conhecimento técnico sobre o 

objeto contratado, da legislação alusiva às normais gerais de licitações e contratos públicos, 

da documentação referente ao edital de licitação, do termo de referência, do mapa de risco, 

estudos preliminares e os canais a serem comunicados em casos de violação dos deveres 

legais, entre outros, dependendo da natureza contratual. Dessa forma, é possível garantir o 

efetivo cumprimento das obrigações pactuadas [1,2]. Objetivos: Identificar os aspectos 

associados à atuação do nutricionista na fiscalização de um contrato público decorrente da 

prestação de serviços por uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN). Métodos: Trata-se 

de um estudo descritivo transversal de avaliação dos aspectos referentes à atuação do 

nutricionista na fiscalização de contrato de concessão de uso de espaço público por uma UAN 

terceirizada. Os itens avaliados incluíram: os conhecimentos técnicos sobre o objeto 

contratado e os princípios que regem a fiscalização de contratos na Administração Pública, 

conforme disposto na Lei n° 8.666/93 [1]. Para a avaliação dos princípios que regem a 

fiscalização dos contratos foi utilizado checklist adaptado do Manual de Orientação para 

Gestão e Fiscalização de Contratos (MGF), proposto pela Controladoria Geral do Estado do 

Tocantins [2], juntamente com a Instrução Normativa nº 05/2017 que dispõe sobre as regras e 

diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 

âmbito da Administração Pública federal. Já para a fiscalização da adequação do objeto 

contratado foi utilizado o termo de referência definido no contrato e um checklist adaptado da 

Resolução RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004, que objetiva estabelecer os 

procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação e nutrição a fim de garantir as 

condições higiênico sanitárias do alimento preparado [3]. Para a adaptação deste checklist 

foram estratificados os itens avaliados para o melhor gerenciamento e análise das não 
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conformidades. Além da Portaria do Estado de São Paulo CVS n° 5, de 9 de abril de 2013, 

que estabelece os requisitos para as Boas Práticas e dos Procedimentos Operacionais 

Padronizados no serviço de alimentos [4]. Resultados e Discussão: Por meio da aplicação do 

checklist adaptado do MGF [2], pôde-se observar algumas lacunas no processo de fiscalização 

dos responsáveis designados. Neste contexto, o acompanhamento e fiscalização do andamento 

legal do contrato é realizado, assim como, verificação do cumprimento das obrigações e 

responsabilidades da contratada, porém, não foi previamente estabelecido o cronograma de 

visitação a UAN. Vale salientar que tais pontos frágeis do processo de fiscalização, conforme 

observado, podem ser explicados pelo quantitativo insuficiente de profissionais nutricionistas 

na instituição, o que torna complexo o gerenciamento daqueles designados para fiscalização à 

medida em que o atendimento a outras demandas no serviço, também é necessário. Quanto ao 

conhecimento dos fiscal disposto nas atribuições, os responsáveis pela fiscalização não 

possuem formação específica para avaliação de contratos, contudo, estão se mobilizando para 

realizar cursos de atualização profissional, os quais também podem ser encontrados na Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP). No que se refere ao conhecimento técnico sobre 

o objeto contratado, com o intuito de garantir o cumprimento dos requisitos pela empresa, 

buscou-se o embasamento legal que regulamenta o objeto contratado a nível federal (RDC nº 

216/04) [3], além disso, para o aprimoramento do instrumento fiscalização também foi 

utilizado como documento de consulta a Portaria CVS n° 5/13 [4] e a Instrução Normativa nº 

05/2017 [5], uma vez que o estado do Pará não dispõe de legislação específica. A partir da 

aplicação do checklist adaptado da Resolução RDC nº 216/04 na UAN, apurou-se algumas 

irregularidades do ponto de vista higiênico-sanitário que foram imediatamente notificadas. 

Adicionalmente, foi elaborado pelos fiscais o relatório técnico contemplando todos os itens 

que apresentaram não-conformidades, o qual foi encaminhado ao responsável legal pelo 

contrato, assim como, a solicitação do plano de ação para contratante com a determinação de 

prazos para realizar as adequações solicitadas. Por meio da aplicação da ferramenta de 

fiscalização MFG, foi observada a adequação de 95% dos itens avaliados, demonstrando 

percentuais satisfatórios dos fiscais do contrato em questão. Os fiscais encarregados da tarefa 

de acompanhar a correta execução do contrato, seguem corretamente as atribuições, mantendo 

o registro próprio das ocorrências, além de tomar providências para solucionar as falhas 

detectadas, relatando aos superiores os itens cuja solução foge à sua alçada. Assim, o objetivo 

da contratação está sendo plenamente atingido, garantindo a eficiência do uso o dinheiro 

público. Conclusão/Considerações Finais: O presente estudo possibilitou identificar que no 

que se refere a atuação do nutricionista na fiscalização de contrato público decorrente da 

prestação de serviços por UAN, além do conhecimento técnico necessário para o 

desenvolvimento de ferramentas de fiscalização que possibilitem atestar o adequado 

funcionamento do objeto contratado, o nutricionista também precisa ter ciência dos requisitos 

legais associados a gestão de contratos. Dessa forma, estará apto a elaborar instrumentos mais 

eficazes de fiscalização, bem como a identificar não conformidades associadas ao processo 

contratual. Neste contexto, o conhecimento da Lei nº 8.666/93, da Instrução Normativa nº 

05/2017, da RDC nº 216/04 e dos termos regidos no contrato vigente, são imprescindíveis 

para o sucesso da atuação do nutricionista como fiscal desta modalidade de contrato. 

 

Descritores: Unidades de alimentação e nutrição, Legislação, Alimentação coletiva. 
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