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BASE DE CONHECIMENTO 
PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE MEDIÇÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA 
     

QUE ATIVIDADE É? 

Trata-se de procedimento pertencente à atividade de Fiscalização de Obras e de Serviços de Engenharia, 

nos quais se efetua o pagamento à empresa contratada após a medição dos serviços executados. 

A medição é realizada conforme cronograma físico-financeiro da obra ou serviço de engenharia, sendo 

caracterizada pela avaliação do grupo de serviços executados em um determinado período de tempo. Após 

a medição ser validada pela equipe de fiscais técnicos e administrativos, o processo seguirá para 

pagamento. 

Cada medição inclui a documentação abaixo descrita e tramita em processo separado do processo de 

fiscalização. 

Obs: Esse tipo de processo só poderá ser aberto pelos setores da Superintendência de Arquitetura, 

Engenharia e Patrimônio (SAEP). 

QUEM FAZ? 

Fiscal Técnico da Obra, Fiscal Administrativo da Obra, Fiscal Técnico de Serviços de Engenharia, Fiscal 

Administrativo de Serviços de Engenharia, Gestor de Contrato, Empresa Contratada, Divisão de Fiscalização 

de Obras (DFO/CEA), Gerência Operacional de Contratos (GOC/SAEP), Pró-Reitoria de Administração 

(PROAD), Divisão Orçamentária e Financeira (DOFI/CAF) e Divisão de Análise e Registro Contábil 

(DARC/CAF). 

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

1) A qualquer momento, após o início da obra ou do Serviço de Engenharia, o FISCAL TÉCNICO inicia o 

processo Orçamento e finanças: Liquidação e pagamento de medição de obras e/ou de serviços de 

engenharia. Em seguida preenche o campo interessado com o nome da EMPRESA CONTRATADA para 

a execução da obra. Nível de acesso: público.  

2) O FISCAL TÉCNICO relaciona o processo de pagamento ao processo de PATRIMÔNIO: FISCALIZAÇÃO 

DA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 

3) Decorrido o primeiro período de execução (conforme cronograma físico-financeiro), para medição de: 

3.1) OBRA: o FISCAL TÉCNICO, de posse da Planilha de Medição (formato  XLS ou ODF), da 

Memória de Cálculo, do Diário de Obras e do Relatório Fotográfico, faz a conferência no local 



da obra se o quantitativo anotado confere com o serviço executado, preenchendo o 

respectivo Checklist. 

3.2) SERVIÇOS DE ENGENHARIA: o FISCAL TÉCNICO recebe os documentos especificados no 

cronograma físico-financeiro e preenche o checklist. 

3.3) SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRA: o FISCAL TÉCNICO DE OBRA realiza o procedimento do 

item 3.1 e o FISCAL TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA realiza o do item 3.2. Nesse 

caso, as medições ocorrem em processos de pagamentos distintos. 

 

4) Após conferência:  

4.1) Caso a documentação apresentada pela contratada não tenha sido aprovada: o FISCAL 

TÉCNICO envia e-mail solicitando correção na documentação ao PREPOSTO DA EMPRESA 

CONTRATADA e aguarda a resposta em até 5 dias úteis. Após receber o retorno da 

contratada, ir para o item 3. 

4.2) Caso a documentação esteja em conformidade com os serviços e quantitativos executados: o 

FISCAL TÉCNICO faz o checklist. Em seguida, digitaliza e anexa a Memória de Cálculo, 

Relatório Fotográfico e Checklist ao processo. 

OBS.: Os documentos listados acima não precisam de autenticação e a Nota Fiscal somente 

será solicitada e emitida após aprovação pela GOC/SAEP dos documentos fiscais e 

trabalhistas referentes à fiscalização técnica. 

 

5) Após anexar a documentação, o FISCAL TÉCNICO elabora um despacho que terá o conteúdo da 

Planilha de Medição, assina e disponibiliza para assinatura do preposto da Empresa Contratada.   

6) Em seguida, o FISCAL TÉCNICO atualiza os sistemas de gerenciamento de obras e SIMEC.  

7) Após executar essa tarefa, elabora um despacho e envia o processo para GOC/SAEP. 

8) A GOC/SAEP recebe e analisa a seguinte documentação enviada pelo PREPOSTO DA EMPRESA 

CONTRATADA: Guia de Recolhimento do INSS com seus comprovantes de pagamento; Guia de 

Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), com comprovantes de 

pagamentos;  Lista de funcionários contratados; Folha de pagamento; e Atestado de Saúde 

Ocupacional (ASO) de todos os funcionários contratados. 

9) Após a conferência:  

9.1) Caso a documentação não tenha sido aprovada: a GOC/SAEP envia e-mail solicitando 

correção na documentação ao PREPOSTO DA EMPRESA CONTRATADA e aguarda até 5 dias 

úteis pela resposta. Após receber a resposta, ir para o item 8. 

9.2) Caso a documentação esteja correta: a GOC/SAEP anexa toda a documentação entregue pela 

contratada ao processo.  



10) A GOC/SAEP consulta saldo de empenho no SIAFI e elabora despacho contendo informações sobre o 

empenho, as certidões de regularidades trabalhistas, previdenciárias e fiscais. 

11) Em seguida, envia o processo para o setor do FISCAL TÉCNICO.  

12) O FISCAL TÉCNICO envia e-mail com solicitação de emissão da nota fiscal para o PREPOSTO DA 

EMPRESA CONTRATADA.  

13) Após receber a Nota Fiscal por e-mail, o FISCAL TÉCNICO anexa a Nota ao processo. 

14) Depois, elabora um despacho de Atesto da Nota Fiscal e assina. Em seguida, atribui o processo para o 

DIRETOR DA DFO/CEA ou DDP/CEA, à depender do setor do FISCAL TÉCNICO.  

15) O DIRETOR DA DFO/CEA ou DDP/CEAA analisa a documentação do processo, elabora um despacho de 

visto da Nota Fiscal e assina. Em sequência, envia o processo para o setor do GESTOR DO CONTRATO. 

16) Após a análise do processo, o GESTOR DO CONTRATO  elabora o despacho de visto da Nota Fiscal e 

assina. Em seguida, envia o processo para PROAD. 

Inicia o subprocesso de Execução de Pagamento 

17) Um servidor da PROAD elabora um despacho contendo autorização de pagamento.  Em seguida, 

disponibiliza o mesmo para  assinatura do(a) PRÓ-REITOR(A) da PROAD. 

18) Após, um servidor da PROAD envia o processo para DOFI/CAF. 

19) A DOFI/CAF realiza a liquidação no SIAFI e inclui a folha de conferência, a qual contém informações 

sobre  a Nota de Lançamento (NS). 

20) A DOFI/CAF envia mensagem solicitando recurso financeiro, através do SIAFI, para DEF/COFIN e  

aguarda o recurso financeiro.  

21) A DOFI/CAF realiza pagamento no SIAFI, elabora despacho com as informações de Ordem Bancária e 

documentos de recolhimento fiscal, e envia o processo para a DARC/CAF. 

22) A DARC/CAF atesta o Registro de Conformidade de Gestão no SIAFI, no prazo de até 3 (três) dias 

úteis. 

23) Logo após, a DARC/CAF elabora despacho e envia o processo para o setor do  FISCAL. 

Retorna ao processo de Liquidação e pagamento de medição de obras e/ou de serviços de engenharia 

24) O FISCAL TÉCNICO toma ciência do processo, elabora despacho de encerramento e assina. Por fim, 

conclui o processo. 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

1) Verificação da existência de empenho antes da abertura deste processo. Caso seja necessário 

reforçar o empenho, deve-se fazê-lo no processo de Fiscalização de Obras e/ou Serviços de 

Engenharia. 

2) Fiscalização periódica da obra com intuito de acompanhar a execução correta dos serviços. 



3) Observação periódica do contrato principalmente no tocante às Cláusulas “Pagamentos” e das 

“Obrigações da Contratada”. 

4) Processo de PATRIMÔNIO: FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, para que seja relacionado ao processo de pagamento.  

5) Diário de Obras do período da medição com assinatura do fiscal e do responsável técnico da 

contratada em todas as folhas. 

6) Na ocasião de encaminhamento de medições: análise, inclusão e encaminhamento pelo fiscal, através 

do processo de pagamento, da documentação exigida por lei (Planilha de Medição, Memória de 

Cálculo, Relatório Fotográfico, Checklist de obra e/ou serviços de engenharia, Guias de Recolhimento 

do FGTS e do INSS com seus respectivos comprovantes de pagamentos, lista de funcionários 

contratados, nota fiscal, Atestado de Saúde Ocupacional).  

7) Necessária à existência de recurso financeiro para pagamento das faturas emitidas nas medições. 

8) Os documentos apresentados pela empresa contratada deverão estar no formato pdf. No caso da 

Planilha, deverá estar em formato XLS ou ODF. 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

1) Planilha de Medição. 

2) Memória de Cálculo 

3) Diário de Obras. 

4) Relatório Fotográfico. 

5) Checklist de obra e/ou serviços de engenharia. 

6) Guias de Recolhimento do FGTS com comprovante de pagamento. 

7) Guias de Recolhimento INSS com seus comprovantes de pagamentos. 

8) Lista de funcionários contratados. 

9) Folha de pagamento. 

10) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).  

11) Nota fiscal. 

QUAL É A BASE LEGAL? 

Esta base legal é a mesma que consta no processo de Fiscalização de obras. Algumas delas podem não se 

aplicar diretamente ao Pagamento de Medição de Obras, mas podem acarretar e justificar mudanças 

contratuais que impactam na obra e, consequentemente, no pagamento.  

● Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977;  

● Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;  

● Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

● Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;  

● Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 



● Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;  

● Decreto nº 92.100, de 10 de dezembro de 1985;  

● Decreto Nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994;  

● Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999;  

● Resolução CONAMA nº 1, de 08 de março de 1990;  

● Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002;  

● Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997;  

● Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 253, de 18 de agosto de 2006;  

● Instrução Normativa nº112, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, de 21 de agosto de 2006;  

● Instrução Normativa nº 31, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, de 03 de dezembro de 2009;  

● Instrução Normativa nº 01, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 19 de 

janeiro de 2010 - IN 01/2010;  

● Instrução Normativa nº 05, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 26 de 

maio de 2017 - IN 05/2017;  

● Instrução Normativa nº 06, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 6 de 

julho de 2018 - IN 06/2018;  

● Portaria GM nº 3.214, de 08 de junho de 1978;  

● Portaria SIT nº 313, de 23 de março de 2012;  

● Acórdão nº 732/2006-Plenário do TCU;  

● Acórdão nº 749/2010-Plenário do TCU;  

● Acórdão nº 1.529/2006-Plenário do TCU;  

● Acórdão nº 1.712/2012-TCU-Plenário;  

● Acórdão nº 2.369/2006-Plenário do TCU;  

● Acórdão nº 2.386/2013 -TCU -Plenário;  

● Decisão do Tribunal de Contas nº 420/2002-Plenário, subitem 8.5;  

● Resolução n° 91, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de 9 de outubro de 2014;  

● Manual de Obras Públicas-edificações-construção, Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, de 1997; 

● Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU /Tribunal de Contas da União, de 2010;  

● Obras Públicas. Recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras públicas. 

Tribunal de Contas da União, de 2014. 

 


