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RESUMO 

 

As terceirizações de serviços representam montantes significativos nas contratações públicas, 

e são essenciais para que a Administração realize suas atividades finalísticas, prestação de 

serviço público à sociedade. Desse modo, para garantir que as contratações desses serviços 

sejam efetivamente vantajosas e eficientes, a Lei nº 8.666/93 estabeleceu que a Administração 

deve designar servidor para a fiscalização e o acompanhamento das contratações públicas. O 

papel de fiscal de contratos de serviços terceirizados com cessão de mão de obra, no entanto, 

exige amplos conhecimentos do servidor em relação às obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, como também informações precisas sobre contrato administrativo, 

pois, do contrário, o fiscal poderá não realizar uma fiscalização eficiente, bem como não 

cumprir com as determinações normativas, a exemplo da Instrução Normativa nº 

02/2008/SLTI/MPOG. Este estudo, de caráter qualitativo-quantitativo, com abordagem 

exploratória e descritiva, tem como objetivo geral apresentar uma análise comparativa do grau 

de execução das atividades de fiscalização e do nível de importância atribuído pelos 

servidores fiscais à atividade de fiscalização de contratos de terceirização em uma IFES. A 

abordagem teórica está baseada em conceitos de contratos administrativos, suas características 

e principais modalidades, assim como noções gerais sobre fiscalização de contratos, as 

atividades de fiscalização e a responsabilidade da Administração e dos fiscais. Como meio de 

coleta de dados, foi utilizado um questionário elaborado em Escala de Likert, que identifica 

oito fatores relacionados às atividades de fiscalização de contratos de serviços terceirizados 

com cessão de mão de obra, o qual foi aplicado aos servidores fiscais de serviços terceirizados 

da IFES em estudo. Para as análises dos dados quantitativos e interpretações dos resultados, 

foram aplicados métodos clássicos de Estatística Descritiva, enquanto para os dados 

qualitativos, foi realizada uma análise interpretativa do relato dos fiscais. Os resultados 

obtidos revelam que as principais fragilidades da fiscalização correspondem às atividades do 

primeiro mês de prestação dos serviços e às atividades quando da extinção do contrato. 

Atrelada a isso, está a necessidade de capacitação dos fiscais, e também de aumentar o 

número de servidores designados para o papel de fiscal. Conclui-se, portanto, que a 

Administração precisa melhorar as condições de trabalho dos fiscais e buscar meios de 

qualificá-los e treiná-los para a realização de fiscalizações mais eficientes e em conformidade 

com a legislação vigente. 

 

Palavras-chave: Contrato administrativo. Terceirização de serviços. Fiscalização de contratos. 



ABSTRACT 

 

Outsourcing services represent significant amounts in public contracting, and are essential for 

the Administration to carry out its final activities, providing public service to society. Thus, in 

order to ensure that the contracting of these services is effectively advantageous and efficient, 

Law 8.666/93 established that the Administration should designate a public server for the 

supervision and monitoring of public contracting. In the meantime, the role of prosecutor for 

outsourced contracts with labor assignment requires extensive knowledge of the server in 

relation to labor, social security and tax obligations, as well as knowledge of administrative 

contract, otherwise the public prosecutor may not perform an efficient, as well as not 

complying with normative determinations, such as Normative Ruling 02/2008/SLTI/MPOG. 

This qualitative-quantitative study, with an exploratory and descriptive approach, has as a 

general objective to present a comparative analysis of the degree of execution of the 

surveillance activities and the degree of importance assigned by the fiscal to the activity of 

surveillance of outsourcing contracts in a IFES. The theoretical approach is based on concepts 

of administrative contracts, their characteristics and main modalities, general notions about 

surveillance of contracts, surveillance activities and the responsibility of the Administration 

and the fiscal. As a data collection tool, a questionnaire elaborated on a Likert Scale was used, 

which identifies eight factors related to the surveillance activities of outsourced services 

contracts with assignment of labor, which was applied to outsourced fiscal servers of IFES in 

study. For the analysis of the quantitative data and interpretations of the results, classic 

methods of Descriptive Statistics were applied, already for the qualitative data, an 

interpretative analysis of the report of the fiscal servers was carried out. The results show that 

the main fragilities of the surveillance correspond to the activities of the first month of 

services rendered and to the activities when the contract expires. Linked to this is the need for 

fiscal qualification, and also to increase the number of servers assigned to the fiscal role. It is 

concluded, therefore, that the Administration needs to improve the conditions of work of the 

fiscal servers and to find ways to qualify and train these fiscal to carry out more efficient 

inspections and in compliance with the current legislation. 

 

Keywords: Administrative contract. Outsourcing services. Surveillance of contracts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A terceirização é uma tendência global, que surgiu como meio da gestão da 

qualidade, onde as empresas contratariam especialistas em suas atividades-meio, enquanto 

concentrariam maiores esforços e recursos para sua atividade-fim. Esse modelo de 

organização econômica é descrito por Manuel Castells como “sociedade em rede”. 

Segundo Castells (1999), essa organização em redes é uma maneira de arranjo 

entre a desintegração vertical de uma grande empresa e as redes horizontais das pequenas 

organizações, onde as grandes empresas reduzem a sua estrutura, eliminando atividades que 

podem ser subcontratadas. Para o autor, essa é uma rede horizontal baseada em relações 

periféricas/centrais, tanto no lado da oferta como na forte demanda do processo. 

Na Administração Pública, a contratação de empresas terceirizadas para execução 

de atividades-meio também é permitida. O Decreto Lei nº 200, de 1967, trouxe como um dos 

princípios da nova administração gerencial a descentralização. Isso foi o modo de “enxugar” a 

“máquina pública”, onde o Estado passa a terceiros atividades públicas ou de utilidade pública.  

Além do Decreto Lei nº 200, a Lei nº 5.645, de 1970, que rege sobre os cargos 

públicos, determinava, no § único do art. 3º, as atividades que poderiam ser objeto de 

contratação indireta, portanto, por contratos de terceirização, como, por exemplo, segurança e 

limpeza (BRASIL, 1970). Referido parágrafo foi revogado pelo Decreto nº 2.271, de 1997, o 

qual rege sobre a contratação de serviços na Administração Pública Federal, determinando 

quais são os serviços que podem ser terceirizados (BRASIL, 1997). 

Assim, o fundamento para a terceirização no setor público é desobrigar o Estado 

de executar atividades não finalísticas para o melhor desempenho de suas ações finalísticas, as 

quais são, por exemplo, legislar, julgar e criar políticas públicas. 

Para tanto, a Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 8.666, de 1993, estabeleceu que, 

para o acompanhamento e fiscalização dos contratos celebrados com a Administração, deverá 

ser designado um servidor para tal atividade (BRASIL, 1993). Essa imposição legal visa a 

garantir o fiel cumprimento das cláusulas contratuais e, por conseguinte, o bom uso dos 

recursos públicos. 

Desse modo, pode-se inferir que os contratos administrativos são os principais 

meios de a Administração Pública cumprir o seu papel social de realizar políticas públicas e 

atender as necessidades da sociedade. Assim, a Administração Pública só funciona porque tem 

contratos de serviços, concessões e fornecimento, por exemplo. Portanto, a Administração 
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Pública só alcança seus objetivos e sua missão institucional mediante a realização de contratos 

que possibilitam o seu desenvolvimento. 

No dia a dia da execução orçamentária de um órgão público, no entanto, surgem 

indagações relevantes e passíveis de investigação científica. Da relevância do estudo do tema 

contrato administrativo para a gestão estratégica da Administração Pública, a fiscalização dos 

contratos de terceirização está em qualquer órgão da Administração e tece o objetivo de 

estudo nesta pesquisa. 

A execução de parte da liquidação das despesas em uma Instituição Federal de 

Ensino Superior (IFES), decorrentes de contratos firmados, mediante conferência das notas 

fiscais e da documentação necessária para a concretização do pagamento daquelas, a intensa e 

permanente comunicação com os fiscais dos contratos e representantes das empresas 

contratadas pela IFES, ressalta a importância de pesquisar a legislação acerca da fiscalização 

dos contratos, e, dentre esses, os contratos de terceirização de serviços, sobre os quais há uma 

maior fiscalização e controle por parte dos órgãos de controle da União, como o Tribunal de 

Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU), além de serem contratos 

mais onerosos. 

Nesse sentido, vale frisar o Acórdão nº 1.632/2009 – Plenário do TCU, acerca da 

obrigatoriedade da fiscalização dos contratos administrativos, onde o ministro Marcos 

Bemquerer afirmou que a prerrogativa da Administração de fiscalizar a execução do contrato 

deve ser interpretada como obrigação (BRASIL, 2009). Assim, em atendimento ao princípio 

do interesse público, a Administração tem o poder-dever de fiscalizar os contratos realizados, 

não esperando o seu término para verificar se o objeto fora de fato concluído conforme 

programado, pois muitos vícios podem ter sido encobertos antes da finalização do contrato.  

Desse modo, o foco desta pesquisa volta-se para a fiscalização dos contratos 

administrativos de terceirização de serviços, os quais, juntamente aos demais contratos 

firmados, são alicerces para que uma IFES consiga atingir os objetivos traçados em seu Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), instrumento de planejamento estratégico da 

instituição. Dentre os objetivos estabelecidos no PDI de uma IFES, há, por exemplo, o de 

aumentar a eficiência da gestão e dos controles internos, e reduzir o tempo de tramitação dos 

processos; como também desenvolver, capacitar e valorizar seus servidores para integrarem os 

objetivos organizacionais e individuais. 

Assim, para atender esses objetivos, o PDI traz como uma de suas ações planejar e 

desenvolver a capacitação dos servidores. Portanto, é nesse contexto de busca da melhor 

gestão estratégica para as IFES que este estudo se propõe ser um canal de aprendizado para os 
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servidores que exercem a função de fiscal de contrato e para que a fiscalização dos contratos 

se torne mais eficiente e eficaz. 

Desse modo, é notória a relevância desta pesquisa, uma vez que o tema aqui 

discutido é de interesse de toda a comunidade acadêmica, pois em todos os segmentos de uma 

IFES há prestação de serviços terceirizados. E, ainda, qualquer servidor público pode ser um 

fiscal de contrato, pois faz parte das atribuições dos servidores atender as designações de seus 

superiores. 

Este estudo surgiu em decorrência de dúvidas dos fiscais de uma Instituição 

Federal de Ensino Superior quanto à documentação necessária para o acompanhamento dos 

serviços prestados, bem como para o seu pagamento. Nota-se que há fiscais desconhecedores 

das responsabilidades atribuídas a essa função, e isso não retrata uma gestão eficiente, pelo 

contrário, ocasiona retrabalho, logo, uma ineficiência na gestão. 

Segundo Di Pietro (2013), a eficiência pode ser analisada sob dois aspectos: 

primeiro, quanto à atuação do agente público, esperando-se o seu melhor desempenho 

possível; e, segundo, quanto à maneira de estruturar a Administração Pública, exigindo-se que 

seja a mais racional possível, para o alcance dos melhores resultados na prestação dos 

serviços públicos. 

A gestão eficaz dos contratos com alocação exclusiva de mão de obra inclui 

amplos conhecimentos do fiscal acerca de contratos administrativos e da gestão trabalhista 

dos empregados envolvidos na prestação dos serviços. Para tanto, é necessário conhecer bem 

as funções da fiscalização, as responsabilidades inerentes à atividade de fiscalização de 

contratos de terceirização e quais as exigências legais para a correta execução dessa atividade. 

Ante o exposto, procura-se investigar, à luz de renomeados autores na área, bem 

como na legislação em vigor sobre o tema, as exigências legais para a fiscalização de 

contratos de terceirização, buscando com isso uma análise do desempenho dos servidores e da 

importância atribuída por estes na atividade de fiscalização de contratos de terceirização.  

Tem-se, portanto, como problema deste estudo: Como analisar o grau de 

execução e o nível de importância atribuído pelos servidores fiscais de uma IFES às 

atividades de fiscalização de contratos de terceirização definidas pela IN 

02/2008/SLTI/MPOG? 

 



 

15 

 

1.1  Objetivos 

 

De acordo com o problema apresentado, esta pesquisa busca o alcance dos 

propósitos definidos nos objetivos geral e específicos. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Apresentar uma análise comparativa do grau de execução e do nível de 

importância atribuído pelos servidores fiscais às atividades de fiscalização de contratos de 

terceirização, de acordo com IN 02/2008/SLTI/MPOG, em uma IFES. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Destacar as atividades para a fiscalização dos contratos de terceirização, 

conforme diretrizes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do 

Governo Federal (MPOG). 

 Identificar o grau de execução e o nível de importância atribuído à fiscalização 

de contratos de terceirização pelos servidores fiscais. 

 Analisar as possíveis relações entre o grau de execução e o nível de 

importância atribuído à fiscalização de contratos de terceirização pelos 

servidores fiscais.  

 

1.2 Relevância da Pesquisa 
 

A atividade de fiscalizar contratos, muitas vezes, não é considerada relevante 

pelos servidores públicos, mas isso pode ser reflexo do desconhecimento destes acerca das 

responsabilidades que essa atividade atribui aos fiscais e à Administração Pública. 

Além do desconhecimento de suas responsabilidades, o fiscal de um contrato de 

terceirização pode também não conhecer a legislação pertinente ao contrato, como, por 

exemplo, com relação às obrigações trabalhistas. Esse desconhecimento das obrigações 

referente à atividade de fiscalização de contratos de terceirização pode ocasionar prejuízos ao 

erário, bem como a responsabilização do fiscal.  

Desse modo, este estudo é relevante sob diversos aspectos, mas se destacam, 

principalmente, o institucional, o científico e o social. 
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No aspecto institucional, este estudo contribuirá como subsídio para discutir 

possíveis melhorias na gestão de contratos de terceirização da instituição, como verificar a 

necessidade de treinamentos dos fiscais, realização de manuais de procedimentos para 

padronizar as rotinas dessa atividade, contribuindo, assim, para a eficiência na gestão pública 

e, consequentemente, para a minimização de danos para a instituição. 

Sob o prisma científico, este estudo se propõe colaborar com pesquisas na área da 

gestão de contratos, principalmente, com relação ao tema de fiscalização, tendo em vista a 

escassez de pesquisas relacionadas. Assim, quanto mais estudos acerca de gestão pública, 

maior é a contribuição para a eficiência no serviço público. 

Por fim, no tocante à relevância social, ressalta-se a importância de administrar 

recursos públicos com eficiência, maior responsabilidade e com vista às melhores práticas da 

gestão no setor público, pois os recursos públicos são escassos e é dever do agente público 

zelar pela sua aplicação de modo eficiente, eficaz e econômico.  

Então, se faz mister o conhecimento das responsabilidades da atividade de 

fiscalização de contratos de terceirização, avaliando-se o grau de cumprimento das exigências 

legais para essa atividade e comparando-o com o nível de importância atribuído a essas 

atividades pelos fiscais, conhecendo-se, assim, os fatores que precisam ser melhorados para 

que a instituição caminhe para uma gestão eficiente dos contratos de terceirização. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

  

O trabalho será estruturado em seis capítulos, descritos a seguir: 

O capítulo 1 traz a introdução, destacando a contextualização, o problema de 

pesquisa, os objetivos a serem alcançados e que norteiam o estudo, bem como a relevância da 

pesquisa. O segmento 2 ressalta a fundamentação teórica, destacando-se as noções gerais de 

contratos, as bases conceituais acerca de contrato administrativo, suas características e 

modalidades.  

Já o capítulo 3 exprime a contextualização da terceirização no Brasil, a 

obrigatoriedade de acompanhamento e fiscalização dos contratos de terceirização e a 

responsabilidade da Administração Pública e dos servidores nos contratos de terceirização. 

O módulo 4 destaca a metodologia, o instrumento, o local da coleta e os 

procedimentos utilizados no sentido de melhor aplicar este estudo. O capítulo 5 contém a 

análise e a discussão dos resultados e, por fim, no capítulo 6, estão a conclusão e as sugestões 

para novas pesquisas. Após, seguem as referências, apêndices e anexos. 
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2 CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

Neste capítulo, é proporcionado o embasamento teórico, de acordo com 

renomeados autores, acerca de contratos, iniciando com as noções gerais de contratos, de 

acordo com o Direito Civil, descrevendo o conceito, os requisitos de validade, bem como os 

princípios fundamentais que norteiam o direito contratual.  

Logo depois, a descrição passa para a Administração Pública, conceituando o 

contrato administrativo e diferenciando-o de “contratos da administração”. Além disso, são 

explicitadas suas características e modalidades.  

 

2.1 Noções gerais de contratos 

 

Mediante relatos históricos, não há definição de uma data específica para o 

surgimento do contrato. Apesar de o Direito Romano ter sido berço dos sistemas jurídicos 

ocidentais, não significa que o contrato tenha sido forjado em Roma. Acredita-se que os 

movimentos sociais durante a história da humanidade contribuíram para o surgimento e o 

aperfeiçoamento dos contratos (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012). 

Assim, pertinente é a observação de Gagliano e Pamplona Filho (2012, p. 42): 

 
Diríamos, portanto, sem pretendermos estabelecer um preciso período de surgimento 

do fenômeno contratual – o que nunca faríamos sob pena de incorrermos em 

indesejável presunção intelectual – que cada sociedade, juridicamente producente, 

cada Escola doutrinária – desde os canonistas, passando pelos positivistas e 

jusnaturalistas – contribuíram, ao seu modo, para o aperfeiçoamento do conceito 

jurídico do contrato e de suas figuras típicas.  
 

Entende-se por contrato um acordo de vontades com obrigações e direitos para 

ambas as partes, que tem por finalidade criar, modificar ou extinguir um direito. O contrato é, 

portanto, um dos principais meios jurídicos de circulação de riquezas, pois é por seu 

intermédio que grande parte das operações civis e mercantis é realizada (ARAÚJO, 2002). 

Para Gagliano e Pamplona Filho (2012), o contrato é espécie do gênero negócio 

jurídico. Os autores explicam que, para a análise minuciosa e científica do contrato, é 

necessário o estudo de seus pressupostos de existência, validade e eficácia, conforme 

descritos a seguir: 

a) Existência – os negócios jurídicos necessitam cumprir requisitos mínimos para 

serem considerados com tal; 
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b) Validade – para um contrato ser considerado perfeito, com aptidão legal para 

produzir efeitos, não basta a sua existência, ou seja, é necessário o 

cumprimento de pressupostos legais; 

c) Eficácia – ainda que um negócio jurídico existente seja válido, poderá não 

produzir efeitos de imediatos, pois podem estar limitados por elementos 

acidentais da declaração. 

Com relação aos pressupostos legais para a validade do negócio jurídico, o 

Código Civil de 2002 estabelece, em seu art. 104, que “A validade do negócio jurídico requer: 

I – agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III – forma 

prescrita ou não defesa em lei.” (BRASIL, 2002, p. 10). 

Logo, os autores Gagliano e Pamplona Filho (2012, p. 55) resumem o conceito de 

contrato como “[...]a manifestação de vontade, emitida em obediência aos seus pressupostos 

de existência, validade e eficácia, com o propósito de produzir efeitos admitidos pelo 

ordenamento jurídico, pretendidos pelo agente.” 

Com efeito, se pode dizer que o contrato é um negócio jurídico que, para sua 

existência, necessita da participação de no mínimo duas partes. Assim, consoante Diniz (2006, 

p. 9), o “[...] contrato é o acordo entre a manifestação de duas ou mais vontades, na 

conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesse 

entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de 

natureza patrimonial”. 

Gonçalves (2013) conceitua que o contrato é a mais importante e comum fonte de 

obrigação, em razão de suas inúmeras formas e repercussões no mundo jurídico. O autor 

ensina, ainda, que o contrato não se restringe ao direito das obrigações, pois se estende a 

outros ramos do Direito Privado, como, por exemplo, o casamento, considerado um contrato 

especial, como também ao Direito Público e toda espécie de convenção. 

Apesar de o contrato ser um acordo de vontades, deve ser observada a sua função 

social, refletindo a prevalência dos valores coletivos sobre as pessoas, conforme dispõe o art. 

421 do Código Civil: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato.” (BRASIL, 2002, p. 30). 

Pereira (2003, p. 18) explica o significado da função social do contrato, conforme 

segue: 

 

A função social do contrato serve para limitar a autonomia da vontade quando tal 

autonomia esteja em confronto com o interesse social e este deva prevalecer, ainda 

que essa limitação possa atingir a própria liberdade de não contratar, como ocorre 

nas hipóteses de contrato obrigatório. 
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Portanto, nota-se que esse dispositivo vem de encontro à ideia de que os 

contratantes tudo podem fazer. Ante o exposto, é notória a preocupação do legislador em 

exprimir que o contrato não é de interesse exclusivo das partes contratantes, mas sim de 

proveito mais amplo, sendo o contrato um dos fatores de alteração da realidade social. Essa 

constatação tem como consequência, por exemplo, possibilitar que terceiros não propriamente 

partes do contrato possam nele influir, em razão de serem direta ou indiretamente por ele 

atingidos (PEREIRA, 2003).  

A doutrina jurídica acentua que, para o contrato ser considerado válido, é preciso 

que ele atenda certos requisitos de validade. Nesse sentido, Gonçalves (2013) ensina que os 

requisitos de validade estão distribuídos em três grupos – subjetivos, objetivos e formais – 

conforme descrição que se segue: 

a) Requisitos subjetivos – a capacidade genérica dos contraentes, a aptidão 

específica para contatar e o consentimento.  A capacidade exigida se refere à 

capacidade das partes de agir em geral, conforme diretrizes do Código Civil. A 

aptidão específica para contratar se refere à legitimação ou impedimentos para 

realização de certo negócio, como por exemplo, na doação, que exige a 

capacidade ou poder de disposição das coisas ou dos direitos que são objeto do 

contrato. Já o consentimento, se refere ao acordo de vontades que deve ser livre 

e espontâneo; 

b) Requisitos objetivos – dizem respeito ao objeto do contrato, que deve ser lítico, 

possível, determinado ou determinável, conforme estabelece o art. 104 do 

Código Civil, já mencionado. A licitude do objeto representa aquele que não 

atenta contra a lei, a moral ou aos bons costumes. A possibilidade do objeto 

deve ser física e jurídica, física é a que emana das leis físicas ou naturais, 

enquanto a jurídica emana do ordenamento jurídico, como por exemplo, a 

herança de pessoa viva, que é vedado no art. 426 do Código Civil. Já a 

determinação do objeto estabelece que o objeto seja determinado, 

indeterminado relativamente ou suscetível de determinação no momento da 

execução; 

c) Requisitos formais – é o meio de revelação da vontade, deve ser prescrita ou 

não defesa em lei. São espécies de formas: livre, especial ou solene e contratual. 

A forma livre é qualquer meio de manifestação da vontade, não imposta 

obrigatoriamente pela lei. Já a forma especial ou solene, é a exigida por lei, 
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como requisito de validade de determinados negócios jurídicos, como por 

exemplo, o casamento. Por fim, a forma contratual é aquela convencionada 

pelas partes; 

Outrossim, no que diz respeito aos contratos, Gonçalves (2013) destaca como 

princípios fundamentais do direito contratual: a autonomia da vontade, a supremacia da ordem 

pública, o consensualismo, a relatividade dos efeitos dos contratos, a obrigatoriedade dos 

contratos, a revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva, a boa-fé e a probidade. 

Não obstante, o regime contratual compreende outros princípios específicos à sua 

natureza, os quais podem incidir sobre todos os negócios jurídicos. Assim, a liberdade, a 

segurança ou a estabilidade das relações jurídicas e a justiça constituem os fundamentos da 

existência dos referidos princípios contratuais, tendo, no entanto, sido alvo de uma série de 

transformações em face da evolução socioeconômica pela qual a sociedade passa (ARAÚJO, 

2002). 

Consoante reflete Diniz (2006), o princípio da autonomia da vontade reflete a 

liberdade contratual das pessoas em contratar o que quiserem, da maneira como lhes convier, 

mediante acordo de vontades.  Desse modo, a autonomia da vontade é requisito essencial para 

a validade do negócio jurídico. 

 

Essa liberdade de contratar pode ser vista sob dois aspectos. Pelo prisma da 

liberdade propriamente dita de contratar ou não, estabelecendo-se o conteúdo do 

contrato, ou pelo prisma da escolha da modalidade do contrato. A liberdade 

contratual permite que as partes se valham dos modelos contratuais constantes do 

ordenamento jurídico (contratos típicos), ou criem uma modalidade de contrato de 

acordo com suas necessidades (contratos atípicos). (VENOSA, 2011, p. 383). 
 

Entende Gonçalves (2013) que esse princípio serve de fundamento para a 

celebração dos contratos atípicos, o que resulta de um acordo de vontades não regulamentado 

no ordenamento jurídico, mas gerado pelas necessidades e interesses das partes, conforme 

com o que preceitua o art. 425 do Código Civil: “É lícito às partes estipular contratos atípicos, 

observadas as normas gerais fixadas neste Código.” (BRASIL, 2002, p. 30).   

Efetivamente, Gagliano e Pamplona Filho (2012, p. 73) elucidam: “Contrato sem 

vontade não é contrato. Pode ser tudo. Até tirania. Menos contrato.” 

De acordo com Venosa (2011), o princípio da relatividade dos contratos preconiza 

que os efeitos do contrato, em regra, só afetam as partes interessadas, contratante e contratado, 

não afetando a terceiros, em princípio. Segundo o autor citado, há exceções em que as 

obrigações estendem seus efeitos a terceiros, conhecidos como efeitos externos, que podem 

ser aplicados tanto às partes como também ao objeto do contrato. 
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Com o novo Código Civil, no entanto, surgiu a função social do contrato, que, de 

certa maneira atenuou o princípio em questão, pois, como já explicado, a função social do 

contrato busca proteger o interesse da coletividade quando este está em conflito com as 

cláusulas estabelecidas pelas partes contratantes. 

O princípio da obrigatoriedade dos contratos estabelece que o contrato é lei para 

as partes contratantes e que, portanto, deve ser fielmente cumprido, pois, do contrário, haverá 

a execução patrimonial contra o inadimplente (DINIZ, 2006).  

Como raciocina Lyra Júnior (2003), o contrato tem caráter vinculante em virtude 

do dogma da vontade das partes, que acordaram e determinaram seus direitos e obrigações, 

sendo, assim, obrigatório para as partes e, também, para a justiça, a qual deveria respeitar e 

fazer respeitar.  

Tal princípio reza que ninguém é obrigado a contratar, mas, uma vez o contrato 

realizado livre e validamente, constitui-se de norma jurídica e deve ser cumprido. Esse 

princípio tem por fundamento a intangibilidade do contrato, ou seja, o contrato só não será 

cumprido em virtude de rescisão voluntária de ambas as partes ou caso haja escusa por caso 

fortuito ou força maior (DINIZ, 2006). 

Assim, cada alteração nas cláusulas contratuais deve ser acordada entre as partes, 

sendo a única exceção a esse princípio o caso fortuito ou força maior, conforme reza o art. 

393 do Código Civil: “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.” (BRASIL, 2002, p. 

28). 

O Código Civil ainda frisa, nos arts. 389 e 392, que, nos casos de 

descumprimentos das obrigações contratuais, o devedor arcará com perdas e danos, mais juros 

e multas, como também honorários advocatícios, e, quando houver o inadimplemento das 

obrigações, respondem todos os bens do devedor (BRASIL, 2002).  

O princípio da equivalência material ou da onerosidade excessiva dos contratos 

permite aos contratantes recorrerem ao Judiciário para revisão contratual, em casos 

excepcionais ou extraordinários, em razão de desequilíbrio no cumprimento da prestação 

(DINIZ, 2006).  

Esse princípio está lavrado nos arts. 478, 479 e 480 do Código Civil, na seção IV 

– Da resolução por onerosidade excessiva. Ademais, o art. 317 do mesmo Código trata 

especificamente da revisão do contrato em juízo, ao estabelecer:  

 
Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor 

da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a 
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pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. 

(BRASIL, 2002, p. 24). 
 

Lyra Júnior (2003, p. 1) relata bem o assunto quando anota: 

 

Daí a necessidade de uma intervenção judicial capaz de mitigar a rigidez do 

princípio da força obrigatória dos contratos, reservando-o para aquelas situações nas 

quais as partes se apresentem iguais, do ponto de vista material; mas afastando-o 

quando o conteúdo estipulado unilateralmente por uma delas (normalmente o 

parceiro mais forte economicamente), cause excessiva desvantagem para a outra.  
 

Portanto, observa-se que o princípio da equivalência material ou da onerosidade 

excessiva representa uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, pois permite, em 

determinadas situações, a revisão em juízo do negócio jurídico firmado, com vistas a não 

ensejar onerosidade excessiva para uma das partes, como também o enriquecimento indevido 

à outra parte. 

Já por princípio da supremacia da ordem pública Gonçalves (2013) explica que o 

interesse da sociedade prevalece quando vai de encontro ao interesse individual. Esse 

princípio também se correlaciona com a função social do contrato, conforme o parágrafo 

único, do art. 2.035, do Código Civil: “Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar 

preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a 

função social da propriedade e dos contratos.” (BRASIL, 2002, p. 164). 

Consoante pensa Gonçalves (2013), a noção de ordem pública limita a liberdade 

contratual, bem como a função social mencionada anteriormente. Para o autor, a limitação 

ocorre como forma de coibir abusos advindos da desigualdade econômica mediante a defesa 

da parte economicamente mais fraca. 

Por fim, o princípio da boa-fé determina que as partes contratantes devem agir, 

correta e eticamente, antes, durante e depois do contrato, pois, até mesmo depois do contrato, 

poderão existir efeitos residuais (VENOSA, 2011). 

Esse princípio está previsto expressamente no art. 422 do Código Civil, que reza: 

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé.” (BRASIL, 2002, p. 30).   

Venosa (2011) ensina, ainda, que o princípio da boa-fé se ramifica em duas 

vertentes: na boa-fé subjetiva e na boa-fé objetiva. Na primeira, o contratante entende que sua 

conduta é correta, em virtude do desconhecimento do contratante, o que pode ocasionar 

entendimento equivocado ou mesmo algum erro. Assim, a boa-fé subjetiva corresponde a um 

estado de consciência do contratante ou aspecto psicológico. 
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Já a boa-fé objetiva se refere ao direito positivado, ao que está expresso na norma 

jurídica, segundo o qual todos devem se comportar de boa-fé nas suas relações recíprocas. 

Portanto, a boa-fé objetiva corresponde a uma regra de conduta, de acordo com padrões 

sociais estabelecidos e reconhecidos. 

 

2.2 Conceito de contrato administrativo 

 

Inicialmente, para se falar em contrato administrativo, deve-se entender a 

diferença entre este e contratos da administração. Muitos autores lecionam que os contratos 

administrativos são um ramo dos contratos da administração. Assim, estes têm um sentido 

amplo, abrangendo todos os tipos de contratos em que a Administração Pública seja parte. 

Os contratos da administração constituem ajustes firmados entre a Administração 

Pública e particulares regidos predominantemente pelo Direito Privado, pois a administração 

não figura na qualidade de poder público, mas como se particular fosse (ALEXANDRINO; 

PAULO, 2014).  

Assim, são exemplos de contratos da administração a compra e venda de um 

imóvel, a locação de um imóvel para instalação de repartição pública, a abertura de uma 

conta-corrente entre um particular e um banco estatal, a compra e venda de ações de uma 

sociedade de economia mista. 

Já no contrato administrativo, a Administração age na qualidade de poder público, 

em conformidade com o interesse público e sob regência predominante do Direito Público 

para realizar ajuste com particular nos termos definidos pela própria Administração Pública 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2014). 

Desse modo, são exemplos de contratos administrativos a concessão de serviço 

público, o contrato de obra pública, a concessão de uso de bem público, a prestação de 

serviços para o exercício da atividade pública. 

Os contratos administrativos se submetem às regras e princípios do Direito 

Público, contudo, se admite a aplicação supletiva de normas do Direito Privado que sejam 

compatíveis com o interesse público, conforme estabelece o art. 54 da Lei 8.666/1993, abaixo 

transcrito: 

 

Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas cláusulas e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. (BRASIL, 1993, p. 26). 
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Portanto, no caso do contrato administrativo, a Administração Pública busca o 

particular para a realização dos fins administrativos. Segundo Mello (2014), contrato 

administrativo 

[...] é um tipo de avença travada entre a Administração e terceiros na qual, por força 

de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as 

condições preestabelecidas assujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse 

público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado. (MELLO, 

2014, p. 633-634). 
 

Para Mello (2014), o contrato administrativo visa a atender o interesse público e 

para isso o poder público tem sempre disponibilidade sobre o serviço público e a utilização de 

um bem público. Assim, para garantir a satisfação do interesse público, o contrato 

administrativo governa-se por princípios específicos que conferem à Administração 

prerrogativas de supremacia em relação ao particular. 

Segundo Alexandrino e Paulo (2014), o objeto do contrato administrativo é 

qualquer bem, direito ou serviço que seja do interesse da Administração ou necessário para o 

desempenho de suas atividades, realizar políticas públicas, o fim social. Já quando a 

Administração age como particular fosse, intervindo na atividade econômica, realiza contratos 

da administração, regidos predominantemente pelo Direito Privado. 

Desse modo, Alexandrino e Paulo (2014, p. 538) conceituam contrato 

administrativo como “[...] o ajuste entre a administração pública, atuando na qualidade de 

poder público, e particulares, firmado nos termos estipulados pela própria administração 

contratante, em conformidade com o interesse público, e sob regência predominante do direito 

público.” 

Não obstante, Alexandrino e Paulo (2014, p. 539) conceituam contrato da 

administração como “[...] o ajuste firmado entre a administração pública e particulares, no 

qual a administração não figura na qualidade de poder público, sendo tal ajuste, por isso, 

regido predominantemente pelo direito privado.” 

Para Cretella Júnior (2001), o contrato administrativo é uma espécie do gênero 

contrato da administração, que se caracteriza pela modalidade de acordos de vontades 

contrapostas, no qual o Estado participa para produzir consequências jurídicas entre as partes 

contratantes. 

 

Se contrato é acordo de vontades que gera obrigações para as partes celebrantes se a 

administração pode pactuar normas jurídicas, quer com outra pessoa administrativa, 

quer com os particulares; se o regime jurídico difere dos contratos de Direito comum 

(ou do Direito Civil), estamos diante do contrato administrativo, convenção 

celebrada entre uma Administração Pública e um particular ou uma Administração 

Pública e outra Administração Pública, com um fim de serviço público, criando 
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obrigações sinalagmáticas de Direito Público. (CRETELLA JÚNIOR, 2001, p. 4; 

grifo do autor). 
 

Nota-se que, no conceito de Cretella Júnior. (2001), o contrato administrativo 

também é o contrato em que ambas as partes são da Administração Pública. Desse modo, são 

exemplos dessa relação: os contratos de convênios, os contratos de termos de cooperação e os 

consórcios públicos. O autor afirma, ainda, que, para o contrato ser considerado 

administrativo, ele deve ter como objetivo assegurar o funcionamento de um serviço público. 

Di Pietro (2013) alega que a expressão contratos da administração tem sentido 

amplo e abrange todos os contratos celebrados pela Administração Pública, seja pelo regime 

de Direito Público ou de Direito Privado. Já a expressão contrato administrativo se refere tão 

somente aos “[...] ajustes que a Administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas 

ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo regime 

jurídico de direito público.” (DI PIETRO, 2013, p. 260). 

Di Pietro (2013) exprime, ainda, que, nos contratos da administração, a 

Administração Pública se nivela ao particular, caracterizando uma relação jurídica de 

horizontalidade. Já nos contratos administrativos, a Administração Pública age como poder 

público, ou seja, com todo seu poder de império, caracterizando uma relação jurídica de 

verticalidade. 

Para Di Pietro (2013), a diferença entre contrato da administração e contrato 

administrativo está no objeto, sendo que neste último o objeto é a prestação de serviço público, 

como também a utilização privativa de bem público de uso comum ou uso especial, portanto, 

o contrato administrativo tem que ter uma utilidade pública, ou seja, objetiva o atendimento 

ao interesse geral; enquanto no primeiro, o objeto apenas, indiretamente ou acessoriamente, 

diz respeito ao interesse geral. 

Não obstante, Meirelles (2005) assinala que não é o objeto nem o interesse 

público que definem o contrato administrativo, pois o objeto é normalmente idêntico ao do 

Direito Privado e o interesse público existe sempre em quaisquer contratos da Administração. 

Portanto, o que diferencia o contrato administrativo é a maneira de agir da Administração, 

publicae utilitatis causa, com supremacia de poder para fixar as condições do ajuste. 

Desse modo, Meirelles (2005, p. 211) conceitua, brevemente, contrato 

administrativo como “[..] o ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma 

com particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse 

público, nas condições estabelecidas pela própria Administração.” 

Justen Filho (2012, p. 31) define, assim, contrato administrativo: 
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O contrato administrativo é ato jurídico que se forma pela conjugação de vontades 

de duas ou mais partes, gerando direitos e obrigações para todas, algumas ou 

somente uma delas. Há similitude, mas não identidade, com o contrato de direito 

privado. Existem diferenças sensíveis, pois são restringidos os princípios da 

autonomia da vontade e da obrigatoriedade das convenções, que se encontram na 

base da teoria dos contratos no direito privado. O contrato administrativo rege-se 

pelas regras e pelos princípios de direito público [...]. 

 

Após a explanação dos conceitos apresentados dos autores renomeados do Direito 

Administrativo, nota-se que o contrato administrativo é espécie do gênero contratos da 

administração. E, ainda, possui o objetivo de atender ao interesse público geral, o qual 

prevalece em detrimento do proveito particular. Para atendimento desse interesse público, no 

entanto, o contrato administrativo possui diversas características que visam a garantir esse 

objetivo, conforme é apresentado na próxima seção.  

 

2.3 Características dos contratos administrativos 

 

A Administração Pública possui prerrogativas que lhe possibilitam, por exemplo, 

em nome do interesse público, agir unilateralmente. Essas prerrogativas são conhecidas no 

Direito Administrativo como cláusulas exorbitantes. Para Alexandrino e Paulo (2014), essas 

cláusulas são chamadas assim porque extrapolam as cláusulas comuns de Direito Privado e 

não são aceitas neste, uma vez que trazem poderes, prerrogativas especiais para uma das 

partes, a Administração. 

Segundo Meirelles (2005, p. 213, grifo do autor), 

 
Cláusulas exorbitantes são, pois, as que excedem do Direito Comum para consignar 

uma vantagem ou uma restrição à Administração ou ao contratado. A cláusula 

exorbitante não seria lícita num contrato privado, porque desigualaria as partes na 

execução do avençado, mas é absolutamente válida no contrato administrativo, 

desde que decorrente da lei ou dos princípios que regem a atividade administrativa, 

porque visa a estabelecer uma prerrogativa em favor de uma das partes para o 

perfeito atendimento do interesse público, que se sobrepõe sempre aos interesses 

particulares.  
 

A existência de cláusulas exorbitantes pode ser uma das principais características 

dos contratos administrativos, pois são o que de fato diferencia o contrato de Direto Público 

do de Direito Privado. Assim, as principais cláusulas exorbitantes estão descritas no art. 58 da 

Lei nº 8.666, de 1993, que, segundo Di Pietro (2013), correspondem a: 

a) Exigência de garantia – é a faculdade da Administração de exigir garantia nos 

contratos de obras, serviços e compras. A garantia visa a ressarcir a 

Administração de eventuais prejuízos decorrentes da execução do contrato, 
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portanto, trata-se de uma medida auto executória. Assim, a garantia é exigida 

no início da contratação, podendo ser feita na forma de caução em dinheiro, 

seguro-garantia ou fiança bancária, e será devolvida ao contratado apenas após 

a execução do contrato; 

b) Alteração unilateral – corresponde ao poder de alteração unilateral, conferido 

à Administração, para possibilitar a melhor adequação às finalidades de 

interesse público. Desse modo, as alterações unilaterais só podem ocorrer nos 

casos de modificações no projeto ou nas especificações dos objetivos, e nos 

casos de modificação do valor contratual, aumento ou diminuição, decorrente 

da modificação quantitativa do objeto; 

c) Rescisão unilateral – é o poder que a Administração tem de rescindir o 

contrato nos casos de inadimplemento com ou sem culpa do contratado, razões 

de interesse público ou no caso fortuito ou de força maior. No inadimplemento, 

a Administração nada deve ao contratado, este é que fica sujeito às 

consequências do inadimplemento: sanções administrativas, perda da garantia e 

ressarcimento dos prejuízos. No caso fortuito ou força maior e interesse 

público, a Administração fica obrigada a ressarcir o contratado dos prejuízos 

comprovados; 

d) Fiscalização – corresponde ao poder-dever da Administração de acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato por um representante da Administração 

formalmente designado, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-

lo e subsidiá-lo de informações úteis para essa atribuição; 

e) Aplicação de penalidades – corresponde ao poder da Administração de aplicar 

sanções de natureza administrativa ao contratado, em decorrência de 

inexecução total ou parcial do contrato. Dentre as sanções previstas no art. 58 

da Lei nº 8.666 de 1993 estão: advertência, multa, suspenção temporária de 

participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração e 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

f) Anulação – é o poder-dever que a Administração possui para anular os seus 

atos em decorrência de vícios de legalidade. Assim, se verificado ilegalidade 

nos contratos em que faz parte, a Administração deve declarar a sua nulidade, 

com efeito retroativo. Caso o contratado não tenha contribuído para a 

ilegalidade da contratação, deverá ele ser indenizado pelos prejuízos sofridos; 
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g) Retomada do Objeto – corresponde a medidas que objetivam assegurar a 

continuidade da execução do contrato e, principalmente, ao andamento do 

serviço público essencial. É o caso, por exemplo, da Administração ocupar 

provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto 

para apuração de irregularidades na execução do contrato, ou no caso de 

rescisão do contrato, fundamentando-se no princípio da continuidade dos 

serviços públicos; 

h) Restrições ao uso da exceção do contrato não cumprido – o particular não 

pode interromper a execução do contrato, caso haja o descumprimento das 

obrigações por parte da Administração. Nesse caso, o contratado pode requerer, 

administrativamente ou judicialmente, a reparação dos danos sofridos, bem 

como a rescisão do contrato, mas deverá continuar prestando o serviço até que 

obtenha autorização para paralisá-lo. Isso se dá devido aos princípios da 

supremacia do interesse público sobre o particular e da continuidade do serviço 

público. 

Além das cláusulas exorbitantes, reunidas segundo a concepção de Di Pietro 

(2013), há outras características particulares aos contratos administrativos. Nesse sentido, 

Alexandrino e Paulo (2014) elencam como as principais características dos contratos 

administrativos o fato de serem sempre consensuais e, em regra, formais, onerosos, 

comutativos e celebrados intuitu personae. 

Para Alexandrino e Paulo (2014), o formalismo é uma importante característica 

dos contratos administrativos, pois, em regra, os contratos devem ser formais e escritos. Além 

disso, a publicação dos termos contratuais na imprensa oficial é condição indispensável de 

eficácia do contrato (BRASIL, 1993). 

Com relação à obediência ao modo prescrito em lei, Di Pietro (2014) assegura que 

há inúmeras normas referentes à modalidade dos contratos celebrados pela Administração. 

Além da Lei nº 8.666, de 1993, há leis esparsas acerca de contratos específicos. Toda essa 

formalidade, no entanto, é benéfica para o contratado como também para a própria 

Administração, para fins de controle da legalidade (DI PIETRO, 2014). 

Os contratos administrativos possuem natureza de contratos de adesão, pois todas 

as suas cláusulas são fixadas unilateralmente pela Administração, cabendo aos interessados 

aceitar ou não. Assim, a apresentação de propostas pelos interessados corresponde à aceitação 

dos termos contratuais (DI PIETRO, 2014). 
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Outra característica dos contratos administrativos é a pessoalidade. Isso significa 

que o contrato é celebrado intuito personae, com uma pessoa, física ou jurídica, que se 

obrigou com a Administração, portanto, deverá executar totalmente o contrato 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2014). 

 

A natureza pessoal dos contratos administrativos decorre principalmente do fato de 

serem eles celebrados após a realização de um procedimento licitatório em que se 

visa, não apenas a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, mas 

também a selecionar uma pessoa, física ou jurídica, que ofereça condições de 

assegurar a adequada execução do que foi contratado. (ALEXANDRINO; PAULO, 

2014, p. 543). 
 

Com efeito, é importante frisar que a Lei nº 8.666, de 1993, no art. 78, VI, proíbe 

a subcontratação, total ou parcial, do objeto, bem como a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, sendo possível apenas quando previsto 

expressamente no edital da licitação (BRASIL, 1993). 

Como leciona Di Pietro (2013), a mutabilidade é uma característica dos contratos 

administrativos que decorre das cláusulas exorbitantes, haja vista o poder da Administração de 

unilateralmente alterar cláusulas ou rescindir o contrato. Para a autora, uma das consequências 

dessa mutabilidade é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que visa a manter as 

mesmas condições econômicas de quando o contrato foi pactuado, ou seja, é a relação entre o 

encargo assumido pelo contratado e a contraprestação assegurada pela Administração. 

Após a explanação das principais características dos contratos administrativos, na 

próxima seção, estão delineadas as principais modalidades desses contratos. 

 

2.4 Principais modalidades de contrato administrativo 

 

No que concerne a modalidades de contratos administrativos, não há 

uniformidade entre os doutrinadores do Direito Administrativo, havendo inúmeros tipos de 

modalidades. Para este estudo, no entanto, se expressam as principais ou as que são as mais 

comuns entre os especialistas no assunto, as quais são: concessão, obras, prestação de serviços, 

fornecimento, gestão e, ainda, os quase-contratos administrativos. 

 

2.4.1 Contratos de concessão 

 

Segundo Di Pietro (2013), a concessão pode ser considerada o contrato 

administrativo por excelência. A autora, no entanto, diz que não há uniformidade entre os 
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estudiosos a respeito do conceito do instituto da concessão, mas exprime que esse tipo de 

contrato é mais definido sobre três aspectos. 

O primeiro é uma acepção ampla que define a concessão como “[...] qualquer tipo 

de ato, unilateral ou bilateral, pelo qual a Administração outorga direitos ou poderes ao 

particular.” (DI PIETRO, 2013, p. 297). O segundo diz que a concessão pode ser a de serviço 

público, a de obra pública e a de uso de bem público. Já o terceiro dá uma acepção mais 

restrita ao conceito de concessão, que a considera apenas como a delegação de poder para a 

realização de serviços públicos (DI PIETRO, 2013). 

Para Di Pietro (2013, p. 299, grifo da autora),  

 

[...] pode-se definir concessão, em sentido amplo, como o contrato administrativo 

pelo qual a Administração confere ao particular a execução remunerada de serviço 

público, de obra pública ou de serviço de que a Administração Pública seja 

usuária direta ou indireta, ou lhe cede o uso de bem público, para que o explore 

pelo prazo e nas condições regulamentares e contratuais. 
 

Para Meirelles (2005, p. 260, grifo do autor), 

 

Contrato de concessão é o ajuste pelo qual a Administração delega ao particular a 

execução remunerada de serviço ou de obra pública ou lhe cede o uso de um bem 

público, para que o explore por sua conta e risco, pelo prazo e nas condições 

regulamentares e contratuais. Daí a tripartição da concessão em concessão de 

serviço público, concessão de obra pública e concessão de uso de bem público, 

consubstanciadas em contrato administrativo bilateral, comutativo, remunerado e 

realizado intuitu personae. 
 

Desse modo, observa-se que Di Pietro e Meirelles definem a concessão, conforme 

o segundo aspecto, ou seja, que é a concessão de serviço público, a de obra pública e a de uso 

de bem público, portanto, explanam-se a seguir esses três tipos de concessão. 

Segundo Di Pietro (2013), a concessão de serviço público é a delegação, para 

outrem, de serviço público, que, em nome da Administração, o executa por sua conta e risco 

em contrapartida de uma remuneração paga pelo usuário, a qual é denominada de tarifa. 

Meirelles (2005) complementa, acentuando que é comum a cobrança de um valor 

do concessionário para cobrir despesas incorridas pelo concedente, para fiscalização, controle 

e supervisão da execução do serviço público objeto da concessão. 

A concessão de obra pública é a delegação, para particular, de construção de obra 

pública, que, em nome da Administração, a executa por sua conta e risco em contrapartida de 

uma remuneração paga pelo usuário da obra ou pela exploração de serviços e utilidades que a 

obra proporcionar (DI PIETRO, 2013). 
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Meirelles (2013) explica que esse tipo de concessão contribui muito para a 

construção de obras públicas no Brasil, pois possibilita a realização dessas obras sem grandes 

custos para a Administração, contudo, apesar dessa vantagem, esse instituto ainda é pouco 

utilizado no País. 

Já o contrato de concessão de uso é o contrato administrativo que outorga ao 

particular a faculdade da utilização privativa de um bem público, mediante destinação 

específica. É o caso, por exemplo, de área em mercado ou feira que pertence ao poder público. 

Esse tipo de contrato administrativo visa mais ao interesse do concessionário do que ao da 

coletividade, mas, mesmo assim, deve seguir as exigências do serviço público (MEIRELLES, 

2005). 

 

2.4.2 Contratos de obras 

 

O contrato administrativo de obra é aquele em que seu objeto corresponde a 

construção, reforma ou ampliação de imóvel que se destina ao uso ou serviço público 

(MEIRELLES, 2005). 

Alexandrino e Paulo (2014) explicam que a diferença entre o contrato de obra e o 

contrato de concessão de obra está em quem os remunera, sendo que, no primeiro, o 

contratado é remunerado diretamente pela Administração, enquanto, no segundo, a 

remuneração ao contratado é feita pelo usuário da obra. 

A Lei nº 8.666, de 1993, em seu art. 10, II, estabelece que a obra pode ser 

realizada diretamente pela Administração, quando esta se utiliza de meios próprios, ou 

indiretamente, sendo neste último caso mediante empreitada por preço global, empreitada por 

preço unitário, empreitada integral ou tarefa (BRASIL, 1993). 

 

2.4.3 Contratos de prestação de serviços 

 

Di Pietro (2013) ensina que a definição de serviço expressa pela Lei nº 8.666, de 

1993, é apenas exemplificativa, podendo, assim, concluir que serviço é toda atividade 

contratada pela Administração que não se inclui no conceito de obra. 

Para Meirelles (2005, p. 256, grifo do autor), “Contrato de serviço é todo ajuste 

administrativo que tem por objeto uma atividade prestada à Administração, para atendimento 

de suas necessidades ou de seus administrados.” 

Meirelles (2005) classifica os serviços, objetos de contratação administrativa, em: 
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a) Trabalhos artísticos – visa à realização de “obras de arte” nos mais diversos 

campos em que elas se manifestam. Trata-se de um serviço técnico profissional 

em que nem sempre é exigida a habilitação legal. Pode ser contratado mediante 

licitação, onde os atributos pessoais do profissional não interessam à 

Administração, ou mediante inexigibilidade de licitação, quando se tratar de 

um artista renomado; 

b) Serviços técnicos profissionais – são serviços que exigem conhecimentos 

especiais para a sua realização, ou seja, são realizados por profissionais 

legalmente habilitados, seja um mero artífice, um técnico de nível médio ou um 

diplomado de nível superior. Dentre esses serviços, ainda há uma divisão entre 

generalizados e especializados, no qual o primeiro não exige maiores 

conhecimentos, teóricos ou práticos, que os normalmente exigidos do 

profissional, sendo a contratação mediante licitação; já o segundo há a 

exigência de conhecimentos apurados colocando esses especialistas em um 

nível superior aos demais profissionais, a contratação nesses casos pode ser 

feita mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação;  

c) Serviços comuns – são serviços que podem ser realizados por qualquer pessoa 

física ou jurídica, pois não são atividades privativas, assim, não exigem 

habilitação profissional. São exemplos desses serviços: limpeza, conservação 

de prédio, manutenção de máquinas e pintura de edifícios. Portanto, para a 

contratação desses serviços é obrigatória a licitação, pois garantirá à 

Administração melhores condições de preço e execução. 

 Os contratos de terceirização de serviços, objeto de estudo deste trabalho, 

correspondem a serviços comuns, pois não exigem habilitação dos profissionais para a 

realização das atividades. Além disso, os serviços de terceirização não são atividades 

privativas podendo ser contratados de qualquer empresa que garante a execução do serviço. 

 

2.4.4 Contratos de fornecimento 

 

Di Pietro (2013) e Meirelles (2005) compartilham o mesmo entendimento, ao 

assinalarem que o contrato de fornecimento é um contrato administrativo que visa à obtenção 

de bens móveis necessários à realização de obras ou serviços da Administração. 

Alexandrino e Paulo (2014) resumem o entendimento a respeito do conceito do 

contrato de fornecimento: 
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De todo modo, a doutrina refere-se ao contrato de fornecimento como o contrato 

administrativo por meio do qual a administração adquire coisas móveis, como 

material hospitalar, material escolar, equipamentos, gêneros alimentícios, 

necessárias à realização e a manutenção de suas atividades, à prestação de serviços 

públicos, ou à realização de obras. (ALEXANDRINO; PAULO, 2014, p. 587). 
 

Segundo Meirelles (2005), os contratos de fornecimento podem ser de três tipos: 

fornecimento integral, em que a entrega do objeto contratado deve ser feita de uma só vez e 

em sua totalidade; fornecimento parcelado, cujo fornecimento se encerra quando ocorre a 

entrega final da quantidade contratada; e fornecimento contínuo, no qual a entrega do objeto 

contratado é sucessiva e perene, ocorrendo em datas avençadas e pelo tempo que durar o 

contrato. 

 

2.4.5 Contratos de gestão 

 

Para Di Pietro (2013) os contratos de gestão não se enquadram nas modalidades 

de contrato administrativo. Meirelles (2005), no entanto, traz esse tipo de contrato dentro de 

seu capítulo sobre modalidades de contrato administrativo. 

Não obstante, ambos os autores concordam na ideia de que o contrato de gestão 

possibilita o acompanhamento de resultados das entidades da Administração Indireta pela 

Administração Direta, mediante a fixação no contrato de metas e prazos a serem cumpridos. 

 

O objetivo a ser alcançado pelos contratos de gestão é o de conceder maior 

autonomia à entidade da Administração Indireta ou ao órgão da Administração 

Direta de modo a permitir a consecução de metas a serem alcançadas no prazo 

definido no contrato; para esse fim, o contrato deve prever um controle de resultados 

que irá orientar a Administração Pública quanto à conveniência ou não de manter, 

rescindir ou alterar o contrato. (DI PIETRO, 2013, p. 347-348). 
 

Portanto, os contratos de gestão se configuram como controle de resultados da 

Administração Direta sobre a Administração Indireta, notando-se aqui a preocupação com a 

eficiência na Gestão Pública. 

 

 

2.5 Considerações finais acerca de contratos administrativos 

 

Foram expostos, neste capítulo, aspectos relacionados ao contrato administrativo, 

tecendo, inicialmente, as noções gerais acerca de contratos, seu conceito, requisitos de 

validade e princípios. Analisaram-se o conceito de contrato administrativo e a diferença entre 

este e contratos da administração, bem como suas principais características e modalidades, de 
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acordo com o entendimento teórico de renomeados autores de Direito Administrativo.  Assim, 

após a sedimentação de importantes conceitos acerca dos contratos administrativos, na 

próxima seção, vem a explanação sobre a terceirização de serviços. 
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3 A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 

 

Neste capítulo, é mostrado o embasamento teórico, de acordo com os autores e 

com a legislação em vigor, acerca da terceirização de serviços, iniciando com uma 

contextualização a respeito da terceirização no Brasil, mostrando a sua relação com o 

princípio da eficiência e com a administração gerencial.  

Logo depois, a descrição passa para o acompanhamento e a fiscalização dos 

contratos de terceirização; como também das atividades de fiscalização segundo a IN 02/2008. 

Além disso, é descrita a responsabilidade da Administração e dos servidores fiscais na 

fiscalização dos contratos de terceirização.  

 

3.1 Contextualização da terceirização no Brasil 

 

A terceirização surgiu como mecanismo para reduzir despesas com atividades que 

não finalísticas, ou seja, não são atividades-fim de uma empresa. Assim, surgiu a ideia de 

contratar empresas especializadas em atividades-meio, a fim de que a organização 

concentrasse seu foco em sua atividade-fim, tornando-se mais eficiente e competitiva. 

A inserção da eficiência como princípio expresso na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), por via da Emenda Constitucional nº 19/1998, foi um marco institucional 

importante na gestão dos gastos públicos, certamente, um dos maiores êxitos da reforma 

administrativa para implantação da administração gerencial. Nesse sentido, Di Pietro (2013, p. 

84, grifo da autora) assinala que 

 

O princípio da eficiência apresenta na realidade, dois aspectos: pode ser considerado 

em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor 

desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em 

relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, 

também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do 

serviço público. 

 

De acordo com Mello (2014), o princípio da eficiência é oriundo do Direito 

Italiano, no qual se denomina princípio da “boa administração”. Este, por sua vez, consiste em 

desenvolver a atividade administrativa: 

 
[...] do modo mais congruente, mais oportuno e mais adequado aos fins a serem 

alcançados, graças à escolha dos meios e da ocasião de utilizá-los, concebíveis como 

os mais idôneos para tanto. […] não se põe simplesmente como um dever ético ou 

como mera aspiração deontológica, senão como um dever atual e estritamente 

jurídico. (FALZONE, 1953 apud MELLO, 2014, p. 125). 
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No mesmo contexto de implantação da administração gerencial, surgiu o 

desenvolvimento da gestão estratégica no serviço público. Segundo Kanaane et al. (2010), a 

gestão estratégica é um indicador de suma relevância para uma organização, pois viabiliza o 

dimensionamento de práticas públicas sob várias perspectivas, possuindo pilares como: o 

ambiente socioeconômico, o cliente-cidadão, as organizações públicas e privadas, o governo e 

as demandas sociais. 

Conforme Kanaane et al. (2010, p. 35), “[...] a gestão estratégica tem-se 

apresentado como fator compatível para a nova visão da gestão pública em função das 

expectativas do cidadão e/ou da sociedade na qual se insere." Segundo esses autores, a gestão 

estratégica é o modo como a organização põe em prática as estratégias definidas para o 

alcance dos objetivos, direcionando a organização a concretizar sua visão de futuro. 

Portanto, para o alcance da eficiência e da gestão estratégica no serviço público, a 

Administração deve planejar. Assim, Galeno (2012) expressa que a Administração Pública 

deve implantar o planejamento estratégico de médio e longo prazo em todas as suas unidades, 

para indicar aos gestores públicos e à sociedade os objetivos prioritários definidos. 

Nesse contexto da gestão eficiente, a Administração Pública tem o poder-dever de 

fiscalizar a execução de seus contratos para assegurar-se de que as cláusulas contratuais sejam 

cumpridas, o objeto contratado seja executado satisfatoriamente e que as obrigações 

decorrentes sejam realizadas no tempo e modo devidos.  

Para isso, torna-se necessária a tomada de providências cabíveis, e é a Instrução 

Normativa (IN) nº 02/2008/SLTI/MPOG que dispõe sobre as regras e diretrizes para a 

contratação de serviços, continuados ou não. Segundo o art. 2º da IN, 

 
As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas de 

planejamento, em harmonia com o planejamento estratégico da instituição, que 

estabeleça os produtos ou resultados a serem obtidos, quantidades e prazos para 

entrega das parcelas, quando couber. (BRASIL, 2008a, p. 1). 
 

Desse modo, a IN estabelece o elo entre as contratações e o planejamento da 

Instituição, o que demonstra o cuidado da Administração com a gestão estratégica no serviço 

público. Ainda para a Instrução Normativa, art. 6º, os serviços terceirizados “[...] são aqueles 

que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do 

órgão ou entidade [...]” (BRASIL, 2008a, p. 3). Portanto, está materializada no ordenamento 

jurídico a importância dos contratos de terceirização para as instituições públicas. 
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3.2 O acompanhamento e a fiscalização dos contratos 

 

O acompanhamento da execução contratual inicia-se quando da assinatura do 

contrato pelas partes envolvidas. É nesse momento que a fiscalização do contrato é iniciada. 

De acordo com Santos (2013, p. 52),  

 

[...] a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato administrativo 

consistem na verificação da relação entre as obrigações contratadas e as executadas 

(modo, forma e tempo), e na adoção das providências que se fizerem necessárias 

para o perfeito cumprimento dessas obrigações. 

 

Para isso, a Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93), em seu art. 67, 

determina que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um agente da 

Administração designado para tal, sendo possível a contratação de terceiros apenas para 

assisti-lo (BRASIL, 1993). 

Desse modo, nota-se que a designação de servidor para a atividade de fiscal de 

contrato é obrigatória, ou seja, é o poder-dever da Administração de fiscalizar a execução dos 

seus contratos. Justen Filho (2012) garante que esse dever da Administração existe para a 

melhor realização dos interesses fundamentais, ou seja, para assegurar que o objeto do 

contrato seja executado a contento, cumprindo o estabelecido nas cláusulas contratuais. 

Segundo Justen Filho (2012), a fiscalização do contrato induz que o contratado 

cumpra com suas obrigações de maneira mais perfeita. É notório, assim, o fato de que a 

fiscalização procura assegurar a melhor execução do contrato em prol do interesse público. 

Portanto, este quer dizer aqui a eficiente aplicação dos recursos e a qualidade dos serviços 

contratados, a exemplo do que assinala a jurisprudência do TCU no Acórdão nº 2.989/2010, 

Plenário: 

 
31. A prerrogativa legal conferida à Administração de fiscalizar a implementação da 

avença deve ser interpretada também como uma obrigação. Por isso, fala-se em um 

poder-dever, porquanto, em deferência ao princípio do interesse público, a atuação 

fiscalizatória efetiva do representante da Administração tem o desiderato de evitar a 

utilização de materiais não condizentes com o projeto ou fora das especificações 

anteriormente acordadas, tudo isso com vistas a assegurar a regular aplicação de 

recursos e a boa qualidade das obras públicas. (BRASIL, 2010, p. 13).  
 

O art. 67, caput, da Lei nº 8.666/93 determina que o contrato seja acompanhado e 

fiscalizado por um representante da Administração (BRASIL, 1993). Assim, a jurisprudência 

do TCU entende que pode ser apenas um fiscal, como também uma comissão fiscalizadora 

formada por um grupo de servidores, caso haja necessidade. O próprio TCU entende, contudo, 
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que a atividade de fiscalização não necessita de exclusividade, portanto, o servidor deverá 

acumulá-la com as suas demais atribuições (BRASIL, 2011b).  

Uma vez designado para ser fiscal de contrato, o servidor não poderá se recusar 

para tal atividade, pois, pelo fato de ser esta atividade uma obrigação adicional, fazendo parte 

dos compromissos dos agentes públicos estabelecidos na Lei nº 8.112/1990, conforme frisa os 

artigos abaixo: 

 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo 

público. 

Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

[...] 

Art. 116. São deveres do servidor: 

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 

[...] 

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

(BRASIL, 1990, p. 1, 30). 
 

Portanto, o servidor designado para ser fiscal de um contrato tem a obrigação de 

agir com responsabilidade, dedicação e zelo, no exercício de suas atribuições, conforme 

preconiza o Estatuto dos Servidores Públicos Federais (BRASIL, 1990).  

É importante destacar o fato de que ser fiscal de contrato, principalmente de 

serviços terceirizados com cessão de mão de obra, é uma tarefa árdua e, ainda, se soma as 

outras atividades do servidor. Então, Santos (2013) reúne alguns atributos que se espera na 

atuação do servidor como fiscal de contrato, como também de qualquer servidor público, 

independentemente da função que ocupe na Administração: 

 

• Segurança em sua atuação; 

• Cordialidade e bom relacionamento com o contratado; 

• Zelo pelo interesse público; 

• Integridade; 

• Honestidade e responsabilidade; 

• Colaborador (com seus superiores e seus pares); 

• Disposição em prestar contas de seu encargo e ser avaliado; 

• Capacidade de liderança; 

• Ética; 

• Ausência de timidez; 

• Ter raciocínio ágil e manter postura isenta e equilibrada; e 

• Saber lidar com críticas. (SANTOS, 2013, p. 58). 
 

É importante, porém, para a eficiência da fiscalização que o fiscal possua 

conhecimento técnico sobre o objeto da contratação, além de saber administrativo para 

realização das atividades administrativas decorrentes da fiscalização do contrato. Esse 

entendimento é compartilhado por Santos (2013, p. 57), que assinala: 
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Há uma diversidade de conhecimentos em diferentes campos que devem ser 

conduzidos durante a execução contratual, a exemplo: conhecimentos técnicos sobre 

o objeto contratado, conhecimentos fiscais, trabalhistas e previdenciários, além de 

orçamentários. Assim, o servidor designado para o acompanhamento contratual 

deverá estar atento a todas essas particularidades. 
 

Então, o TCU entende que a Administração deve designar servidores com 

conhecimentos técnicos da área a que os bens ou serviços contratados se refiram (BRASIL, 

2014b). 

Portanto, o TCU recomenda à Administração que 

 

9.1.2. designe fiscais considerando a formação acadêmica ou técnica do 

servidor/funcionário, a segregação entre as funções de gestão e de fiscalização do 

contrato, bem como o comprometimento concomitante com outros serviços ou 

contratos, de forma a evitar que o fiscal responsável fique sobrecarregado devido a 

muitos contratos sob sua responsabilidade. (BRASIL, 2013, p.35). 
 

Depreende-se do entendimento do TCU que a Administração deve sempre buscar 

a eficiência na fiscalização dos seus contratos, e, para isso, é necessário que os fiscais dos 

contratos possuam os conhecimentos necessários, tanto técnicos quanto administrativos, para 

realizar essa função. Além disso, a Administração também deve avaliar se os fiscais dos seus 

contratos não estão sobrecarregados de trabalho, o que acabaria prejudicando uma 

fiscalização adequada e eficiente. 

Desse modo, a designação de apenas um servidor poderá prejudicar a eficiência da 

fiscalização, porquanto esse servidor poderá se ausentar de suas atividades em algum 

momento, além da excessiva quantidade de atividades a serem realizadas na fiscalização de 

um contrato de terceirização. Portanto, visando à eficiência na fiscalização dos contratos de 

serviços terceirizados, é apropriado que a Administração designe, juntamente com o fiscal 

titular do contrato, um fiscal substituto, para que, na ausência do fiscal titular, a fiscalização 

não fique desassistida. 

Vale ressaltar que, para o fiscal realizar um trabalho adequada e eficientemente, o 

TCU considera que a Administração tem que fornecer condições apropriadas para o fiscal 

realizar o seu trabalho (BRASIL, 2011a). Assim, deve-se observar, por exemplo, se o fiscal 

participa de capacitação, se possui infraestrutura suficiente para a execução de suas atividades, 

se necessita de auxílio para a fiscalização, e se não está sobrecarregado.  

Desse modo, é importante que o fiscal do contrato comunique de imediato ao seu 

superior qualquer impossibilidade de realização da fiscalização, a exemplo das situações 

mencionadas no parágrafo anterior. Além disso, o art. 67, § 2º, da Lei nº 8.666/93, destaca que 

em quaisquer situações de maior complexidade em que o fiscal não seja capaz de tomar 
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decisões ou que ultrapasse sua competência, deverá o fiscal transmitir as informações de 

imediato ao seu superior para que as providências cabíveis sejam tomadas (BRASIL, 1993). 

 A Instrução Normativa nº 02/2008/SLTI/MPOG, em seu art. 31, caput, exprime 

que o acompanhamento e a fiscalização do contrato deverão ser exercidos pelo gestor do 

contrato, podendo este ser auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato 

(BRASIL, 2008a). Portanto, a IN define que o representante da administração, ao qual a Lei 

nº 8.666/93 se refere, é o gestor do contrato, que poderá, caso haja necessidade, ser auxiliado 

por outros fiscais também devidamente designados.  

A referida IN traz a definição desses três personagens da fiscalização de contratos: 

 
ANEXO I 

[...] 

VI – FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO: servidor designado para 

auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do 

contrato. 

  

VII – FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO: servidor designado para auxiliar o 

gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. 

  

VIII – GESTOR DO CONTRATO: servidor designado para coordenar e comandar o 

processo da fiscalização da execução contratual. É o representante da Administração, 

especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do 

art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997, para exercer o acompanhamento e a 

fiscalização da execução contratual, devendo informar a Administração sobre 

eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela 

contratada, propor soluções para regularização das faltas e problemas observados e 

sanções que entender cabíveis, de acordo com as disposições contidas nesta 

Instrução Normativa. (BRASIL, 2008a, p. 62). 
 

Observa-se que a referida IN atribui ao gestor do contrato a responsabilidade pela 

condução do acompanhamento e da fiscalização do contrato, cabendo a ele informar à 

Administração quaisquer irregularidades que venham a ocorrer na execução dos serviços, para 

que a Administração possa tomar as providências cabíveis a fim de resolver esses problemas. 

Ressalta-se que, além da IN 02/2008, existe a IN 04/2014/SLTI/MPOG, que trata 

das contratações de soluções de tecnologia da informação, também traz outras figuras na 

fiscalização de contratos: gestor do contrato, fiscal técnico, fiscal administrativo. A inovação é 

o fiscal requisitante (BRASIL, 2014a). Referida IN 04/2014, contudo, por se tratar de 

contrações exclusivas de soluções de TI, não se aplica a este estudo. 

Ante o exposto, pode-se verificar uma hierarquia na relação entre os envolvidos 

na fiscalização dos contratos de serviços terceirizados, conforme demonstra a Figura 1: 
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Figura 1 – Personagens da fiscalização de contratos 

Autoridade do 
Órgão

Gestor do 
Contrato

Fiscal Técnico
Fiscal 

Administrativo

Dirigente máximo responsável 
pelas contratações do órgão.

Servidor designado para coordenar 
e comandar a fiscalização.

Equipe de fiscalização designada 
para auxiliar o gestor do contrato.

 

Fonte: Elaboração própria, conforme diretrizes da IN 02/2008 (BRASIL, 2008a). 

 

A autoridade do órgão, alocada no topo do organograma, representa a autoridade 

responsável por assinar o contrato, aplicar sanções e rescindir o contrato, ou seja, é o 

representante legal do órgão, o ordenador da despesa. No caso de uma IFES, por exemplo, 

essa autoridade pode ser o reitor, o pró-reitor de administração, ou, ainda, o próprio diretor 

geral, nos casos em que há unidades descentralizadas administrativamente. 

Além dos personagens da Administração, há outra figura envolvida no processo 

de acompanhamento da execução do contrato, que é o representante da empresa contratada, o 

preposto. A figura do preposto é uma exigência da Lei nº 8.666/93, que, em seu art. 68, 

determina que “O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da 

obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.” (BRASIL, 1993, p. 31). 

 Essa exigência se dá para evitar atos de subordinação entre os fiscais dos 

contratos e os funcionários da empresa terceirizada. Nesse sentido, a IN 02/2008, em seu art. 

10, exprime que a Administração não pode exercer poder de mando sobre os empregados da 

contratada, sendo tal fato considerado como um ato de ingerência (BRASIL, 2008a). Portanto, 

o fiscal deve sempre se reportar ao preposto indicado pela empresa, exceto nos casos em que 

o objeto da contratação prever o atendimento direto, como, por exemplo, os serviços de 

recepção. 

De acordo com o exposto, e tendo em vista a complexidade dos contratos de 

serviços terceirizados com cessão de mão de obra, pode-se destacar a fundamental 

necessidade de a Administração designar formalmente uma equipe de fiscalização para cada 
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um desses contratos, composta pelo gestor de contrato, e por seus auxiliares, fiscal técnico e 

fiscal administrativo, podendo designar, ainda, um número maior de fiscais a depender da 

complexidade do contrato.  

Após a explanação sobre o acompanhamento e a fiscalização dos contratos 

administrativos, e a apresentação dos envolvidos nesse processo, são indicadas na próxima 

seção as principais atividades de fiscalização, de acordo com a IN 02/2008. 

 

3.3 Atividades de fiscalização, de acordo com a IN 02/2008 

 

A Instrução Normativa nº 02/2008/SLTI/MPOG descreve os procedimentos a 

serem seguidos pelos fiscais e gestores dos contratos, abordando temas de suma relevância 

para a gestão dos contratos administrativos, como, por exemplo, a licitação, o 

acompanhamento do contrato, a fiscalização, a repactuação, o pagamento; e, ainda, traz como 

anexo o Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação 

Exclusiva de Mão de Obra. 

Em seu art. 33, § 2º, a IN determina que o órgão deve monitorar a qualidade dos 

serviços prestados, e intervir quando necessário para corrigir ou aplicar sanções quando 

verificar a desconformidade na qualidade da prestação do serviço. Portanto, a fiscalização 

eficiente é de vital importância para a continuação da entidade. 

Para garantir a qualidade dos serviços prestados, o fiscal do contrato deve 

monitorar efetivamente a execução dos serviços. Para isso, o art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 

determina que “O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados.” (BRASIL, 1993, p. 38). 

Esse registro próprio é uma modalidade de controle do acompanhamento da 

execução dos serviços, onde serão anotadas todos as ocorrências e apontamentos da 

fiscalização realizada. Nesse sentido, a IN 02/2008, em seu art. 34, assinala que a o 

acompanhamento e a fiscalização de contratos serão realizados por meio de instrumentos de 

controle que permitam mensurar, por exemplo, os resultados alcançados em relação ao 

contratado, os recursos humanos empregados, a qualidade e quantidade dos recursos materiais 

utilizados, a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida, o 

cumprimento das demais obrigações contratuais, bem assim a satisfação do público usuário. 

Com isso, pode-se afirmar que os instrumentos de controle permitem uma gestão 

de contratos mais eficiente e uma fiscalização mais acurada. Nesse sentido, a IN 02/2008 
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busca a maneira de melhorar os controles na fiscalização dos serviços terceirizados, 

apresentando uma série de atividades, como procedimentos e rotinas, que o fiscal deve 

realizar no acompanhamento e fiscalização dos contratos, visando à qualidade dos serviços 

contratados e, consequentemente, à melhor aplicação dos recursos públicos. 

Para isso, a IN 02/2008 trouxe o Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação 

de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra, que corresponde ao Anexo IV da 

referida IN. O guia contém todas as atividades a serem realizadas em uma fiscalização de 

contratos de serviços terceirizados, e está dividido em tópicos: 1) Fiscalização inicial; 2) 

Fiscalização mensal; 3) Fiscalização diária; 4) Fiscalização especial; 5) Fiscalização por 

amostragem; 6) Fiscalização quando da extinção ou rescisão dos contratos; e 7) Providências 

em caso de indícios de irregularidades. 

 

3.3.1 Fiscalização inicial 

 

 A fiscalização inicial ocorre no momento em que a prestação de serviços começa, 

sendo nessa etapa que o fiscal deve fazer um levantamento de todos os funcionários da 

contratada que prestarão os serviços no órgão. De acordo com o guia, o fiscal deve elaborar 

uma planilha-resumo do contrato, com todas as informações relevantes para a fiscalização, 

bem como todas as informações a respeito dos funcionários, como, por exemplo, remuneração, 

horários, benefícios recebidos, adicionais, férias, faltas e ocorrências. 

Também é atribuição do fiscal conferir, por meio de amostragem, as carteiras de 

trabalho e previdência social (CTPS) dos funcionários terceirizados. Essa conferência visa a 

observar se as anotações nas CTPS estão de acordo com as informações prestadas pela 

empresa e pelos funcionários, ou seja, conferir se todas as informações foram anotadas 

corretamente, para garantia dos direitos dos funcionários. 

Além de analisar as CTPS, o fiscal deve ter conhecimento das convenções 

coletivas de trabalho (CCT), pois estas determinam obrigações adicionais para as empresas 

contratadas e direitos aos seus funcionários. Por tal razão, o fiscal deve verificar se esses 

direitos estão sendo garantidos, como também, se há a existência de condições de 

insalubridade ou periculosidade as quais acarretam no pagamento de adicionais aos 

funcionários. 

Por fim, o fiscal também deve solicitar, nesse momento, todos os exames médicos 

admissionais dos funcionários da contratada que prestarão os serviços no órgão, bem como a 

indicação do responsável técnico pela execução do serviço. 
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3.3.2 Fiscalização mensal 

 

A fiscalização mensal é a realizada antes do pagamento da fatura, quando o fiscal 

deverá consultar a situação financeira da empresa junto ao Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores (SICAF).  

Adicionalmente, o fiscal solicitará à empresa as certidões negativas de débitos 

trabalhistas, do INSS e de tributos e contribuições federais, além da Certidão de Regularidade 

do FGTS, caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.  

O guia de fiscalização demonstra, ainda, que o fiscal tem que observar o 

recolhimento do percentual sobre a nota fiscal referente à contribuição previdenciária, que 

deve ser recolhida até o dia 20 do mês subsequente ao de emissão da nota fiscal. 

Portanto, nota-se que essas atividades devem ser realizadas pelo fiscal sempre que 

a empresa encaminhar as faturas para o pagamento, o que ocorre, na maioria dos casos, 

mensalmente. 

 

3.3.3 Fiscalização diária 

 

Diariamente, o fiscal deve verificar, por meio de amostragem, se os funcionários 

terceirizados estão cumprindo seu trabalho adequadamente, se estão atendendo a jornada de 

trabalho, se estão com as vestimentas em acordo com a contratação, se estão nos postos de 

trabalho corretos. 

É importante ratificar o fato de que o fiscal deve manter registradas todas as suas 

observações, como um diário de fiscalização, eletrônico ou físico, conforme estabelece o § 1º 

do art. 67 da Lei nº 8.666/93, mencionado anteriormente. 

Nessa fiscalização diária, o fiscal deve evitar emitir ordens diretamente aos 

terceirizados. Devem as reclamações e cobranças ser realizadas diretamente ao preposto 

indicado pela empresa. De igual modo, as negociações de folgas, compensações de horários e 

férias dos terceirizados devem ser evitadas, pois são ações exclusivas do empregador dos 

terceirizados.  

 

3.3.4 Fiscalização especial 

 

A fiscalização especial traz situações de direitos dos funcionários terceirizados 

que o fiscal deve observar se a empresa contratada está cumprindo. É o caso dos reajustes 
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anuais das categorias dos trabalhadores definidos pelas CCT e que devem ser concedidos pela 

empresa no dia e percentual previstos. 

Tendo em vista a ocorrência desses reajustes, o fiscal deve analisar a necessidade 

de realização da repactuação do contrato. Segundo Santos (2013), a repactuação é uma 

alteração no valor do contrato para readequá-lo ao valor de mercado, em virtude de variações 

periódicas nos custos dos serviços contratados. 

A IN 02/2008, em seus art. 37 e 40, estabelece que a repactuação só pode ser 

solicitada após um ano da data do orçamento a que a proposta se refere, e a empresa deve 

comprovar as alterações nos custos mediante uma demonstração analítica, apresentando uma 

planilha de custos e formação de preços. No caso de dissídio ou convenção coletiva, a 

empresa deve evidenciar todo o impacto na planilha de custos. 

Destaca-se que, além da repactuação, o fiscal há de verificar também outras 

maneiras da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, que são o 

reajuste e a revisão. Segundo Santos (2013, p. 42), o reajuste existe para “[...] recompor o 

equilíbrio financeiro do contrato em razão da variação normal do custo de produção 

decorrente da inflação.” Já a revisão procura corrigir o desequilíbrio financeiro causado por 

fenômenos extraordinários e imprevisíveis, ou se previsíveis com as consequências 

inestimáveis (SANTOS, 2013). 

Também é papel do fiscal do contrato verificar os prazos para sua prorrogação, 

dando início ao processo de prorrogação com a devida antecedência, para que não haja a 

descontinuidade da prestação do serviço, uma vez que, se o contrato não for prorrogado 

dentro da sua vigência, deverá haver uma nova licitação. 

Na fiscalização especial, o fiscal deve atentar, também, para a concessão de férias 

e licenças aos terceirizados, observar se a empresa está cumprindo os prazos legais; como 

também certificar-se de que a empresa está concedendo a estabilidade provisória nos casos de 

gestantes, acidentes e outras que a legislação trabalhista estabelecer. 

   

3.3.5 Fiscalização por amostragem 

 

Na fiscalização por amostragem, o fiscal irá selecionar alguns funcionários 

terceirizados para solicitar que verifiquem se a empresa está depositando as contribuições 

previdenciárias e o FGTS em seus nomes. Além disso, o fiscal poderá solicitar a esses 

terceirizados que apresentem os extratos da conta do FGTS, para se certificar de que os 

depósitos estejam realmente sendo realizados. 
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O guia de fiscalização explica que a seleção dos funcionários deve ocorrer de 

maneira que, ao final de um ano da realização dos serviços, todos os terceirizados tenham tido 

seus extratos avaliados, contudo, isso não impede que um mesmo funcionário seja avaliado 

mais de uma vez. 

Segundo o guia, a contratada tem o prazo de 15 dias para entregar os documentos 

que a Administração solicitar, os quais podem ser: extratos da conta do INSS e do FGTS; 

cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços; cópia de 

contracheques assinados pelos terceirizados; e, ainda, cópias dos recibos de depósitos 

bancários. 

Nessa fiscalização, o fiscal ainda pode solicitar os comprovantes de entrega de 

benefícios aos terceirizados, como, por exemplo, vale-transporte e vale-alimentação, ou 

quaisquer outros benefícios a que os funcionários tenham direito por força de lei, acordo ou 

convenção coletiva de trabalho. 

 

 3.3.6 Fiscalização quando da extinção ou rescisão dos contratos 

 

Quando o contrato se encerra, a Administração tem que se certificar de que as 

obrigações trabalhistas foram cumpridas, e, para isso, o fiscal deve solicitar à empresa que 

entregue os seguintes documentos: termos de rescisão, devidamente homologados; guias de 

recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões; extratos dos 

depósitos da conta vinculada do FGTS de cada funcionário dispensado; e os exames médicos 

demissionais. 

O guia de fiscalização assinala que a empresa pode optar pela entrega desses 

documentos mediante cópia autenticada ou cópia simples, acompanhada dos documentos 

originais para conferência pelo agente público. O guia estabelece, no entanto, que a empresa 

contratada deve entregar esses documentos no prazo de até dez dias após o último mês de 

prestação dos serviços.  

Em face do exposto, nota-se uma preocupação da IN 02/2008 com a verificação 

das obrigações trabalhistas e que os direitos dos terceirizados sejam garantidos. Isso ocorre 

pela responsabilidade e o risco que a Administração assume nesse tipo de contratação, o que 

será demonstrado na próxima seção deste capítulo. 
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3.3.7 Providências em caso de indícios de irregularidades 

 

O guia de fiscalização expressa duas situações de irregularidades que podem 

ocorrer durante a execução dos contratos de serviços terceirizados com cessão de mão de obra, 

ambas com relação às obrigações trabalhistas. 

A primeira é referente a indícios de irregularidades no recolhimento das 

contribuições previdenciárias. Nessa situação, o fiscal ou gestor do contrato deverá comunicar 

o fato ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil. 

Já a segunda corresponde a indícios de irregularidades no recolhimento do FGTS. 

Nesse caso, o fiscal ou gestor do contrato deverá comunicar o fato ao Ministério do Trabalho 

e Emprego. 

É importante frisar que o fiscal ou gestor do contrato, além de comunicar aos 

órgãos competentes, conforme estabelece a IN 02/2008, deve comunicar a situação de 

irregularidade à autoridade superior do órgão em que trabalha, para que esta tome as 

providências cabíveis no intuito de resolver a irregularidade junto à empresa ou, caso 

necessário, aplicar as sanções previstas nas cláusulas contratuais.  

Após a apresentação das atividades de fiscalização de contratos de serviços 

terceirizados, de acordo com o Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços 

com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra, Anexo IV da IN 02/2008, na próxima seção será 

abordada a responsabilidade da Administração e dos servidores na execução desses contratos. 

 

3.4 Responsabilidade da Administração e dos servidores 

 

A Administração Pública responde solidariamente nos casos de inadimplemento 

do contratado em relação aos encargos previdenciários, conforme determina o § 2º do art. 71 

da Lei 8.666/93: “A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos 

encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991.” (BRASIL, 1993, p. 31). 

Para se prevenir ou mitigar o risco da responsabilidade solidária quanto aos 

encargos previdenciários, portanto, a Lei nº 8.212/91, em seu art. 31, estabelece que o 

contratante de serviços terceirizados com cessão de mão de obra deverá reter 11% do valor 

bruto da nota fiscal em nome do contratado, devendo a importância ser retida até o dia 20 do 

mês subsequente ao de emissão da nota fiscal (BRASIL, 1991). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art31..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art31..
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Ante o exposto, verifica-se que a retenção é mero adiantamento da contribuição 

previdenciária devida pelo prestador dos serviços. Assim sendo, não exclui a responsabilidade 

solidária da Administração. Portanto, pode-se assegurar que o melhor caminho para a 

Administração é a fiscalização eficiente, que verifique o cumprimento das obrigações 

trabalhistas mediante a solicitação dos comprovantes de recolhimento, conforme estabelecido 

na IN 02/2008. 

Além da responsabilidade solidária, a Administração responde subsidiariamente 

pelo inadimplemento do contratado em relação aos encargos trabalhistas, de acordo com a 

Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), incisos IV e V: 

 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas 

obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do 

título executivo judicial. 

 

 V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 

subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 

culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 

especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 

prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de 

mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 

regularmente contratada. (BRASIL, 2016, p. A-97-A-98). 

   

A Lei nº 8.666/93, no entanto, em seu art. 71, caput e §1º, determina que o 

prestador dos serviços é o responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, e que a inadimplência no cumprimento dessas 

obrigações não transfere à Administração o ônus do seu pagamento, como também não poderá 

onerar o contrato (BRASIL, 1993). 

Para melhor compreensão do assunto, Di Pietro (2013, p. 361) explica que, 

  
Em resumo, pela decisão do STF declarando a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, 

da Lei nº 8.666/93, e pelos termos do item V da Súmula nº 331, do TST, a regra é de 

que a Administração Pública não responde subsidiariamente pelas obrigações 

trabalhistas, em caso de inadimplemento pelo contratado, a menos que tenha havido 

omissão ou falha na fiscalização da execução do contrato. 
 

Nesse sentido, o entendimento do TST, em inúmeras decisões, é de que para a 

responsabilização da Administração, é preciso verificar se houve a culpa in vigilando – falta 

de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas – ou a culpa in eligendo – má 

escolha da prestadora de serviços – do representante público.  

Menciona-se, como exemplo do entendimento, a decisão da 8ª Turma do TST no 

Processo RR nº 11100-23.2009.5.04.0511: 



 

49 

 

 
Assim, ainda que o recorrente não tenha agido com culpa in eligendo, por certo agiu 

com culpa in vigilando, uma vez que a empresa por ele contratada não cumpriu 

com suas obrigações trabalhistas em relação à autora, causando a esta a necessidade 

de pleiteá-los por meio da presente demanda. A propósito, a obrigação de 

fiscalização imposta ao ente público abrange o devido cumprimento das obrigações 

trabalhistas da prestadora, e a omissão neste aspecto configura, efetivamente, a culpa 

ensejadora da responsabilização subsidiária. (BRASIL, 2012, p. 7). 

 

Cita-se, ainda, a decisão da 6ª Turma do TST no Processo RR nº 1374-

09.2012.5.10.0008:  

 
Necessário, se torna, portanto, que o ente público, ao ser incluído no polo passivo, 

para eventual responsabilização subsidiária, demonstre que fiscalizou o contrato de 

trabalho, ainda que no caso não tenha a empresa sido adimplente com o empregado. 

(BRASIL, 2014c, p. 9). 
 

Portanto, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração está 

vinculada à comprovação da existência da culpa pela omissão na fiscalização do cumprimento 

das obrigações trabalhistas, devendo, portanto, a Administração comprovar que cumpriu o seu 

dever de fiscalizar. Daí a importância de o fiscal do contrato manter os registros das 

atividades de fiscalização, bem como solicitar a aplicação das sanções quando cabíveis, pois 

tais documentos poderão ser utilizados para o afastamento da responsabilidade subsidiária. 

Em relação à responsabilidade dos servidores públicos, a Lei nº 8.112/90, art. 121, 

afirma que “O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de 

suas atribuições.” (BRASIL, 1990, p. 32). Segundo o referido ato normativo, a 

responsabilidade civil corresponde aos atos que resultem em prejuízo ao erário ou a terceiros, 

ou seja, refere-se ao patrimônio; a responsabilidade penal corresponde a crimes ou 

contravenções praticadas pelo servidor nessa qualidade; e a responsabilidade civil-

administrativa corresponde ao ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo 

ou função. 

Nota-se que, ao não exercer a fiscalização adequada dos contratos de serviços 

terceirizados, o fiscal do contrato está sendo omisso, e, por conseguinte, a Administração será 

responsabilizada subsidiariamente. Portanto, conforme determina o § 2º do art. 122, da Lei nº 

8.112/90, a Administração cobrará os prejuízos causados pela omissão do servidor em ação 

regressiva (BRASIL, 1990). 

Além das responsabilidades dos servidores definidas na Lei nº 8.112/90, a Lei nº 

8.429/92 trouxe a caracterização dos atos de improbidade praticados pelos agentes públicos, 

classificando-os em: Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento 
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Ilícito, Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário e Atos de 

Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública. 

Da análise da Lei nº 8.429/92, verifica-se que a atividade de fiscalização de 

contratos pode se enquadrar como atos que causam prejuízo ao erário, conforme define o art. 

10, “XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas 

de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.” (BRASIL, 1992, p. 

3). Pode enquadrar-se também como atos que atentam contra os princípios da Administração 

Pública, de acordo com o art. 11, “VIII - descumprir as normas relativas à celebração, 

fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com 

entidades privadas.” (BRASIL, 1992, p. 4). 

Desse modo, o servidor que não cumprir o seu papel de fiscal de contrato com o 

devido zelo, agindo negligentemente ou em desacordo relativo à legislação em vigor, deverá 

responder por seus atos de acordo com o dano causado, sendo consideradas a natureza e a 

gravidade da infração cometida, podendo ser responsabilizado civil, penal e 

administrativamente de acordo com as penalidades previstas nas Leis nº 8.112/90, e nº 

8.429/92, bem como as definidas pelo Código Civil e pelo Código Penal. 

Ressalta-se que a Lei nº 8.112/90, em seu art. 125, prescreve que as sanções civis, 

penais e administrativas dos servidores são independentes entre si e, portanto, poderão 

cumular-se, ou seja, o servidor poderá responder nas três esferas, concomitantemente 

(BRASIL, 1990). 

Em razão do exposto, verifica-se tamanha responsabilidade do servidor público ao 

agir como fiscal de contrato, e, caso não cumpra essa função adequadamente, poderá sofrer 

sanções severas desde ao ressarcimento ao erário até a demissão do serviço público. Portanto, 

frisa-se a importância da atividade de fiscalização do contrato, não devendo tal atividade ser 

negligenciada pelo servidor, como também pela Administração.  

 

3.5 Considerações finais da terceirização na Administração Pública 

 

Foram expostos, neste capítulo, aspectos relacionados à terceirização na 

Administração Pública, descrevendo como ocorreu o surgimento da terceirização no Brasil e o 

marco legal que possibilitou esse meio de contratação. Descreveu-se como é o processo de 

acompanhamento e fiscalização do contrato, demonstrando os personagens nele envolvidos. 

Evidenciaram-se as atividades de fiscalização, de acordo com as orientações da IN 02/2008, e, 

por fim, foram narradas as responsabilidades da Administração e do servidor. Assim, após a 
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sedimentação de importantes conceitos acerca da terceirização na Administração Pública, na 

próxima seção, vem a metodologia do estudo. 
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4 METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

Este segmento aborda os aspectos metodológicos utilizados para a realização do 

estudo proposto. Inicialmente, são delineadas as características quanto ao tipo de pesquisa 

realizada e, por fim, descrevem-se as etapas do método proposto para o alcance dos objetivos. 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), a pesquisa parte de uma dúvida ou 

problema, teórico ou prático, e busca uma resposta ou solução para este, por meio do emprego 

de processos científicos. Segundo os autores, no entanto, a pesquisa não é a única maneira de 

obtenção de conhecimentos e descobertas. 

Para Demo (1995), a Metodologia é o estudo dos caminhos, dos instrumentos 

usados, para se fazer ciência e, também, problematiza criticamente os limites da ciência. 

Ainda segundo o autor, em decorrência desse caráter problematizante da metodologia, se 

aceita que tudo em ciência é discutível, principalmente nas Ciências Sociais. 

De acordo com Gil (2008), não se pode confundir método com método científico. 

Para o autor, o método é o caminho para se chegar a um fim determinado, enquanto o método 

científico é o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos utilizados para se atingir o 

conhecimento. 

 

4.1 Classificação da Pesquisa 

 

Quanto à abordagem do tema, a pesquisa caracteriza-se como exploratória e 

descritiva. Para Gil (2010), o objetivo da última é descrever características de uma população 

ou fenômeno e determina a relação entre variáveis. Segundo o autor, esse tipo de pesquisa 

pode se aproximar da pesquisa exploratória, pois ela também proporciona outra visão de 

determinado problema. 

Na perspectiva de Ganga (2012), a pesquisa exploratória tem o objetivo de 

proporcionar a compreensão inicial de um problema pouco explorado, amplo e desconhecido, 

como também formular hipóteses sobre tal fenômeno. Desse modo, para o autor, a pesquisa 

exploratória revela uma tentativa de determinar se certo fenômeno ocorre ou não, podendo ser 

utilizada tanto por pesquisas quantitativas quanto por pesquisas qualitativas. 

O estudo em foco proporciona uma ampliação do conhecimento acerca dos 

contratos administrativos, como também sobre a terceirização de serviços na Administração 

Pública, uma vez que foram utilizadas fontes de pesquisas bibliográficas em livros, artigos, 

dissertações, teses, normativos e demais publicações relacionadas ao tema. 
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De acordo com a abordagem do problema, é uma pesquisa quantitativa, pois busca 

quantificar as informações coletadas e tratá-las estatisticamente para o alcance dos objetivos 

propostos. Este estudo também tem cunho qualitativo, pois busca encontrar um significado no 

relato dos participantes por meio de uma análise interpretativa das falas. 

Com relação aos procedimentos técnicos, esta pesquisa caracteriza-se como um 

estudo de caso. Yin (2001) o define como uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo inserido no âmbito de vida real, principalmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Leciona Gil (2010) que o estudo exaustivo de um ou poucos objetos permite um 

conhecimento amplo e detalhado sobre eles, o que estabelece base para futuras investigações, 

podendo ser aplicado a um ambiente, a um sujeito ou a uma situação em particular, 

restringindo-se a um grupo específico. 

Para Ganga (2012), o papel do investigador, no estudo de caso, é coletar 

informações do fenômeno segundo a visão das pessoas, como também observar e coletar 

evidências que possibilitem interpretar o ambiente em que o problema ocorre. 

Quanto à natureza dos resultados, esta pesquisa se caracteriza como aplicada, pois 

procura produzir conhecimentos para aplicação prática com vistas a solucionar problemas 

específicos (GANGA, 2012). De acordo com o grau de execução das atividades de 

fiscalização de contratos de terceirização, pelos servidores de uma IFES, poderão ser 

analisadas maneiras de capacitação desses servidores, bem como a elaboração de manuais de 

procedimentos referentes a essa atividade e outras modalidades de melhoria na fiscalização de 

contratos de terceirização. 

Relativamente à interpretação dos dados, estes foram analisados conforme o 

método comparativo, pois esse é utilizado para realização de estudo das semelhanças e 

diferenças entre diversos tipos de grupos, sociedades ou povos, além de ser aplicado nas 

comparações de grupos no presente, no passado, ou entre os existentes e os do passado, 

quanto entre sociedades de iguais ou de estágios distintos de desenvolvimento (MARCONI; 

LAKATOS, 2010).  

Em razão do exposto, Ganga (2012) explica que as abordagens e os métodos de 

pesquisa podem ser classificados sob quatro aspectos: propósitos da pesquisa, natureza dos 

resultados, abordagem da pesquisa e procedimentos técnicos. Desse modo, o Quadro 1 mostra, 

resumidamente, a classificação deste estudo de acordo com o entendimento de Ganga (op. 

cit.). 
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Quadro 1 – Classificação do estudo, de acordo com Ganga (2012) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após indicada a taxonomia deste estudo, é necessária a elaboração de um desenho 

para a estruturação da pesquisa. Para Marconi e Lakatos (2003), esse desenho da pesquisa 

visa a facilitar o seu entendimento geral. Nesse sentido, essas autoras ensinam que, para 

alcançar os objetivos de uma pesquisa, de modo científico, deve-se estabelecer e cumprir as 

seguintes etapas: 1) descobrimento do problema; 2) colocação precisa do problema; 3) 

procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema; 4) tentativa de solução do 

problema com auxílio dos meios identificados; 5) invenção de novas ideias ou produção de 

novos dados empíricos que prometam resolver o problema; 6) obtenção de uma solução; 7) 

investigação das consequências da solução obtida; 8) prova da solução; e 9) correção das 

hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na obtenção da solução incorreta. 

Portanto, a Figura 2 demonstra o desenho estrutural deste estudo, de maneira 

adaptada e sintetizada das etapas definidas por Marconi e Lakatos (2010). 

 

 

 

 

Aspecto Classificação de Ganga 
Classificação do 

presente estudo 

Propósitos da 

pesquisa 

 Exploratória 

 Descritiva 

 Preditiva 

 Explicativa 

 Ação 

 Avaliação 

 Exploratória 

 Descritiva 

Natureza dos 

resultados 

 Pesquisa básica 

 Pesquisa aplicada 

 Pesquisa aplicada 

Abordagem da 

pesquisa 

 Qualitativa 

 Quantitativa 

 Qualitativa 

 Quantitativa 

Procedimentos 

técnicos 

 Pesquisa bibliográfica 

 Desenvolvimento 

teórico conceitual 

 Pesquisas experimentais 

 Survey 

 Modelagem e simulação 

 Estudo de caso 

 Pesquisa-ação 

 Estudo de caso 
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Figura 2 – Desenho estrutural da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria, de acordo com Marconi e Lakatos (2010). 

 

 Após a explanação da metodologia da pesquisa, mediante mostra da sua 

classificação e da sua estrutura, passa-se agora a indicar o método proposto com a definição 

das etapas para alcance dos objetivos do estudo. 

 

4.2 Método Proposto 

 

Esta seção envolve as etapas que serão seguidas para o desenvolvimento deste 

estudo. Assim, serão descritas todas as atividades a serem realizadas para alcançar cada um 
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dos objetivos propostos pela pesquisa, bem como os instrumentos utilizados para a 

operacionalização das etapas. Portanto, as etapas definidas para o desenvolvimento do estudo 

são apontadas no esquema demonstrado na Figura 3.  

 

Figura 3 – Esquema de etapas do método proposto 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.2.1 Etapa 1 – Descrever a instituição objeto do estudo de caso 

 

Nesta etapa, descreve-se a organização a ser estudada, apresentando sua 

organização e estrutura. Foram explanados um pouco da história da instituição, o contexto de 

sua criação e a região na qual está inserida. Essa etapa é importante para entendimento da 

cultura da instituição, o que pode influenciar nas atividades das pessoas que dela fazem parte, 

e as quais serão participantes deste experimento. 

Portanto, desta etapa resultaram informações importantes para entendimento e 

interpretação dos dados. Desse modo, esse levantamento e o estudo da instituição buscam 

subsidiar o alcance do terceiro objetivo específico deste trabalho: Analisar as possíveis 

relações entre o grau de execução e o nível de importância atribuído à fiscalização de 

contratos de terceirização pelos servidores fiscais. 
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4.2.2 Etapa 2 – Definir a população da pesquisa 

 

Nesta etapa, relata-se como foi realizado o levantamento de todos os fiscais dos 

contratos, objeto desse estudo. Buscou-se conhecer a quantidade de servidores fiscais que 

compõem a população deste ensaio. 

Portanto, essa fase foi fundamental para a aplicação do instrumento de coleta de 

dados que subsidiou o alcance do segundo objetivo específico desta pesquisa: Identificar o 

grau de execução e o nível de importância atribuído à fiscalização de contratos de 

terceirização pelos servidores fiscais. 

 

4.2.3 Etapa 3 – Identificar as atividades de fiscalização de contratos 

 

Nesta etapa, realiza-se o estudo da legislação vigente para identificação das 

atividades que devem ser desempenhadas pelos fiscais dos contratos de serviços terceirizados 

com cessão de mão de obra. 

Portanto, essa fase foi fundamental para a criação do instrumento de coleta de 

dados, como também para o alcance do primeiro objetivo específico desta pesquisa: Destacar 

as atividades para a fiscalização dos contratos de terceirização, conforme diretrizes do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal (MPOG). 

 

4.2.4 Etapa 4 – Elaborar o questionário da pesquisa 

 

Esta etapa corresponde à elaboração do instrumento de coleta de dados, 

questionário aplicado aos fiscais dos contratos (Apêndice A), que tem o intuito de verificar o 

grau de execução das atividades de fiscalização de contratos de terceirização, como também o 

nível de importância dessas atividades atribuídas pelos fiscais. Segundo Marconi e Lakatos 

(2011, p. 111), o questionário é uma observação direta extensiva “[...] constituído por uma 

série de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador.” 

Com isso, essa etapa buscou alcançar o segundo objetivo do estudo: Identificar o 

grau de execução e o nível de importância atribuído à fiscalização de contratos de 

terceirização pelos servidores fiscais. 
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4.2.5 Etapa 5 – Aplicar o questionário da pesquisa 

 

Nesta etapa, relata-se como o questionário foi aplicado aos servidores fiscais da 

IFES em estudo, descreve-se, também, a realização de pré-teste e o objetivo de sua aplicação. 

Desse modo, essa etapa e, também, a Etapa 4, buscaram subsidiar o alcance do segundo 

objetivo específico deste estudo: Identificar o grau de execução e o nível de importância 

atribuído à fiscalização de contratos de terceirização pelos servidores fiscais. 

 

4.2.6 Etapa 6 – Analisar as informações coletadas 

 

Nesta etapa, apresentam-se os resultados obtidos com a análise dos dados. Para 

realizar a tabulação e consolidação das informações coletadas, foram utilizados recursos de 

planilha eletrônica, sendo esses dados exportados, posteriormente, para o software estatístico. Já 

para as interpretações e análises das informações coletadas, foram aplicados os métodos 

estatísticos clássicos de análise descritiva dos dados, utilizando-se o programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0 para Windows. 

 Assim, com base nas interpretações das médias, dos desvios-padrão e dos 

coeficientes de variação, foi analisado o comportamento das variáveis do estudo: grau de 

execução das atividades de fiscalização e nível de importância atribuído pelos servidores 

fiscais às atividades de fiscalização de contratos de terceirização. 

Para análise da terceira parte do questionário, que corresponde a duas questões 

abertas, uma sobre como os fiscais foram escolhidos para essa função e a outra a respeito de 

sugestões para melhoria do desempenho dos fiscais, foi realizada uma análise interpretativa 

do relato dos participantes.  

Com isso, essa etapa permitiu o alcance do segundo e do terceiro objetivos 

específicos deste estudo, os quais são, respectivamente: Identificar o grau de execução e o 

nível de importância atribuído à fiscalização de contratos de terceirização pelos servidores 

fiscais; e Analisar as possíveis relações entre o grau de execução e o nível de importância 

atribuído à fiscalização de contratos de terceirização pelos servidores fiscais. 
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4.3 Considerações finais de metodologia da pesquisa 

 

Neste capítulo, foi descrito o método proposto para a montagem e análise dos 

resultados obtidos com esta pesquisa. Foram expressas a metodologia do estudo e as etapas 

necessárias para o alcance dos objetivos propostos.   

O Quadro 2 exprime a correlação entre os objetivos do estudo e as etapas onde 

cada um será alcançado, de acordo com o que foi descrito na metodologia. 

 

Quadro 2 – Correlação entre objetivos e etapas da pesquisa. 

PROBLEMA DA PESQUISA 

Como analisar o grau de execução e o nível de importância atribuído pelos servidores fiscais de uma IFES às 

atividades de fiscalização de contratos de terceirização definidas pela IN 02/2008/SLTI/MPOG? 

OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
ETAPA ONDE O OBJETIVO FOI 

ALCANÇADO 

Apresentar uma 

análise comparativa do 

grau de execução e do 

nível de importância 

atribuído pelos 

servidores fiscais às 

atividades de 

fiscalização de 

contratos de 

terceirização, de 

acordo com IN 

02/2008/SLTI/MPOG, 

em uma IFES. 

1. Destacar as atividades para a 

fiscalização dos contratos de 

terceirização conforme diretrizes do 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão do Governo 

Federal (MPOG). 

Etapa 3: Identificar as atividades de 

fiscalização de contratos. 

2. Identificar o grau de execução e o 

nível de importância atribuído à 

fiscalização de contratos de 

terceirização pelos servidores 

fiscais. 

Etapa 2: Definir a população da pesquisa.                                                

Etapa 4: Elaborar o questionário da 

pesquisa.                                                        

Etapa 5: Aplicar o questionário da pesquisa.                                                        

Etapa 6: Analisar as informações coletadas. 

3. Analisar as possíveis relações entre 

o grau de execução e o nível de 

importância atribuído à fiscalização 

de contratos de terceirização pelos 

servidores fiscais.  

Etapa 1: Descrever a instituição objeto do 

estudo de caso.                                            

Etapa 6: Analisar as informações coletadas. 

Fonte: Elaboração própria. 

No próximo capítulo, serão trazidos os resultados esperados com a aplicação do 

referido método, mediante a realização de todas as etapas de implantação mencionadas e 

explicitadas neste capítulo. 
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5  APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO E RESULTADOS 

 

Após o embasamento teórico e a apresentação do método proposto, este capítulo 

tem o objetivo de mostrar os resultados com a realização de todas as etapas do método 

proposto no capítulo anterior, e, consequentemente, com o alcance dos objetivos desse estudo. 

  

5.1 Etapa 1 – Descrever a instituição objeto do estudo de caso 

 

A instituição em estudo é uma IFES situada na região Nordeste do Brasil, portanto, 

uma autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação com autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didática, pedagógica e disciplinar, e, como qualquer 

outro órgão público, possui inúmeros contratos administrativos, dentre eles contratos de 

terceirização de serviços com cessão de mão de obra. 

Sua história inicia-se no século XX quando, por meio do Decreto nº 7.566 de 23 

de setembro de 1909, cada capital da República deveria manter uma Escola de Aprendizes 

Artífices cujo objetivo era ministrar ensino prático e técnico para a formação de operários e 

contramestres (BRASIL, 1909). Desde então, a instituição passou por grandes transformações 

de acordo com as mudanças em seus objetivos, impulsionadas pelas necessidades da 

sociedade onde se desenvolve. 

Até o presente estudo, a instituição possui 30 campi em funcionamento, dos quais 

três são campi avançados, e ainda há dois campi em implantação/obras, estando, portanto, 

presente em todas as regiões do Estado a que pertence. É notória a grande expansão da 

instituição desde a sua criação, expansão essa motivada também por políticas públicas de 

interiorização da educação técnica e profissional. Juntamente com a expansão da sua 

infraestrutura, a instituição também expandiu seu quadro de pessoal, sendo, até o final de 

2015, um pouco mais de 2.500 servidores entre técnicos e docentes.  

Ressalta-se que, além do ensino básico, da pesquisa e da extensão, a instituição 

oferta ensino superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Portanto, 

sua principal finalidade é a oferta de educação profissional e tecnológica com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. 

Portanto, percebe-se que a instituição em estudo possui grande diversidade 

cultural, principalmente, quando se observa a particularidade de cada região onde os campi 

estão instalados. Cada região possui suas necessidades e a instituição busca supri-las 

ofertando cursos voltados à realidade da região.  
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Vale destacar que o comportamento das pessoas que trabalham na instituição 

também recebe influências da cultura local, portanto, ela pode ter culturas e comportamentos 

distintos, tendo em vista a pluralidade de campi existentes em todo o território.  

 

5.2 Etapa 2 – Definir a população da pesquisa 

 

Uma vez conhecida a instituição em estudo, foi realizado um levantamento de 

todos os fiscais de contratos de serviços terceirizados de limpeza, vigilância e apoio 

administrativo. Para tanto, primeiramente, foi necessário saber quais campi seriam 

considerados no estudo. 

Desse modo, dos 30 campi em funcionamento no período de realização do estudo, 

excluíram-se os três campi avançados, pois estes não possuem autonomia administrativa. 

Também foram excluídos do estudo os campi inaugurados em 2016, pois não possuíam sua 

estrutura administrativa em pleno funcionamento no período em análise. 

Portanto, todos os fiscais de contratos de serviços terceirizados de limpeza, 

vigilância e apoio administrativo dos demais 24 campi e Reitoria formaram a população deste 

estudo. Com isso, têm-se o total de 62 servidores que exercem a atividade de fiscalização de 

contratos de serviços terceirizados na instituição. 

Vale ressaltar que, devido à autonomia administrativa dos campi, a gestão de 

contratos da instituição é descentralizada. Assim, cada campus gerencia seus próprios 

contratos, como também a Reitoria gerencia apenas os seus.  

 

5.3 Etapa 3 – Identificar as atividades de fiscalização de contratos 

 

Uma vez conhecida a população para estudo, foi necessário identificar as 

atividades de fiscalização compreendidas pela IN nº 02/2008/SLTI/MPOG para posterior 

elaboração do instrumento de coleta de dados. 

Desse modo, para melhor compreensão das atividades de fiscalização definidas no 

Guia de Fiscalização, Anexo IV da referida IN, segregaram-se essas atividades em oito grupos, 

denominados de fatores, e as atividades pertencentes a cada fator foram denominadas como 

dimensões, conforme se explica na sequência. 

a) Salvaguarda de documentos da licitação e contratação – corresponde à 

guarda de documentos importantes para o acompanhamento da execução do 

contrato, como o termo de referência, o edital da licitação, o contrato, as notas 
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de empenho, os aditivos ao contrato, bem como todas as publicações. Ter cópia 

desses documentos ao alcance do fiscal viabiliza o esclarecimento com maior 

celeridade de dúvidas que possam surgir na execução do contrato; 

b) Fiscalização no momento em que a prestação de serviço é iniciada – nesse 

momento, o fiscal deve ter conhecimento de todos os funcionários terceirizados 

que executarão os serviços contratados. Para isso, é importante que o fiscal 

prepare uma planilha para controle das seguintes informações: nome completo, 

CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, 

sua especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário 

de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas. 

Essas informações são importantes, pois o fiscal deve verificar, por 

amostragem, se as informações constantes nas carteiras de trabalho e 

previdências social (CTPS) coincidem com as informações prestadas pela 

empresa na contratação. Além de verificar se o número de funcionários 

trabalhando corresponde ao contratado. O fiscal deve verificar, também, se os 

funcionários estão recebendo o salário e outros benefícios definidos por 

convenção coletiva de trabalho da categoria (CCT). Além de verificar se 

existem condições de insalubridade e periculosidade. Essas ações previnem 

contingências trabalhistas, além de que todos esses itens compõem o custo da 

contratação, portanto, deve-se verificar se os funcionários realmente estão 

recebendo o que tem direito;  

c) Fiscalização no primeiro mês da prestação dos serviços – corresponde a 

ações adicionais para acompanhar quais os funcionários estão executando os 

serviços contratados, e quem é o responsável técnico da empresa para o 

acompanhamento dos serviços, figura fundamental para a comunicação entre 

contratado e contratada. Também é importante que o fiscal verifique se a 

empresa realizou os exames médicos admissionais dos funcionários que estão 

executando os serviços; 

d) Fiscalização a ser feita antes do pagamento da fatura – refere-se ao 

acompanhamento da situação da empresa contratada junto ao Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), onde mostra a 

regularidade da empresa juntos aos tributos federais, INSS e FGTS. Isso é 

importante porque a empresa contratada deve manter as mesmas condições de 

habilitação na licitação durante toda a execução do contrato. Ademais, o fiscal 
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deve atentar para o prazo da retenção da contribuição previdenciária, portanto é 

fundamental que encaminhe a nota fiscal ao setor financeiro do órgão em 

tempo hábil para que os trâmites administrativos de pagamento ocorram dentro 

desse prazo; 

e) Fiscalização diária dos serviços – corresponde ao acompanhamento diário das 

atividades dos funcionários terceirizados, se estes estão nos seus postos de 

trabalho e desempenhando suas atividades adequadamente. Faz parte desse 

fator, a comunicação com o preposto da empresa quando necessário, seja para 

solicitar serviços ou realizar reclamações e cobranças. É importante que o 

fiscal comunique aos demais servidores e aos funcionários terceirizados que 

quaisquer alterações na prestação do serviço, bem como faltas e folgas, devem 

ser tratadas diretamente com a empresa, pois não pode haver subordinação 

entre os terceirizados e os servidores; 

f) Fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas – corresponde à 

verificação quanto ao recebimento, pelos terceirizados, dos benefícios 

obrigatórios por força de lei ou convenção, mediante análise, mesmo que por 

amostragem, dos contracheques e da folha de pagamento analítica. Também é 

fundamental que o fiscal verifique se a empresa está realizando as retenções de 

FGTS e INSS dos funcionários, para evitar contingências trabalhistas. Outra 

atividade importante é verificar se os terceirizados estão realizando 

treinamentos ou cursos de reciclagem, pois são custos que oneram o contrato e 

que podem ser negligenciados pela empresa; 

g) Verificação de indícios de irregularidades – refere-se à obrigação do fiscal 

em comunicar à Administração e aos órgãos competentes sobre irregularidades 

constatadas. Nos casos de irregularidades na prestação dos serviços, o fiscal 

deve comunicar à Administração do órgão para que as providências quanto a 

aplicação das sanções previstas na lei e no contrato sejam aplicadas. Com 

relação a irregularidades nas retenções de INSS e FGTS, o fiscal além de 

comunicar à Administração deve também oficiar ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social, e também à Receita Federal do Brasil no caso do INSS. 

Tais ações visam à proteção da Administração e do fiscal quanto à 

responsabilização pelas irregularidades; 

h) Fiscalização a ser feita quando da rescisão ou extinção do contrato – 

corresponde à verificação pelo fiscal e salvaguarda de documentos referentes 
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às rescisões dos terceirizados nos casos de encerramento do contrato. Os 

documentos são: termos de rescisões homologados de todos os funcionários 

dispensados, as guias de recolhimento do INSS e FGTS das rescisões, os 

extratos dos depósitos do FGTS das rescisões, bem como os exames médicos 

demissionais. O fiscal deve solicitar esses documentos para verificar se as 

rescisões foram realizadas adequadamente e os direitos trabalhistas dos 

terceirizados preservados, evitando, assim, contingências trabalhistas. 

Portanto, verifica-se que as atividades de fiscalização iniciam antes da própria 

execução dos serviços, pois o fiscal tem que conhecer e manter sob sua guarda todos os 

documentos referentes à contratação, e só terminam após o fim da contratação, com a guarda 

de todos os documentos correspondentes às rescisões dos funcionários.  

Percebe-se, com efeito, que a IN nº 02/2008 traz um rol extenso de atividades para 

o fiscal desempenhar, fazendo-se necessário que ele demande muito tempo para realizar todas 

essas atividades. 

 

5.4 Etapa 4 – Elaborar o questionário da pesquisa 

 

O questionário (Apêndice A) foi elaborado com base no Guia de Fiscalização dos 

Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra, anexo IV da 

Instrução Normativa nº 02/2008/SLTI/MPOG. As questões foram formuladas conforme as 

atividades descritas no referido guia, e adaptadas para a melhor formulação das questões. 

A primeira parte do questionário corresponde a perguntas direcionadas a 

identificar o perfil dos servidores que exercem a função de fiscal de contratos de terceirização. 

Para isso, há perguntas relacionadas ao gênero, à escolaridade, à capacitação, ao tempo na 

instituição, ao tempo como fiscal de contrato, ao conhecimento da lei nº 8.666/1993 e ao 

conhecimento da IN nº 02/2008. 

A segunda parte do questionário refere-se às atividades de fiscalização dos 

contratos de terceirização. Para tanto, como a pesquisa tem o intuito de identificar a opinião 

de cada pessoa, optou-se por utilizar a Escala de Likert, pois é uma das escalas de medidas de 

opinião mais confiáveis e utilizáveis em pesquisas científicas. 

Desse modo, nesta pesquisa, a escala foi polarizada em quatro categorias, a fim de 

evitar o ponto central, relativo à categoria de indecisos. Segundo Garland (1991), é preferível 

que os respondentes façam uma escolha definitiva, em vez de escolher opções neutras ou 

intermediárias em uma escala. Assim, as categorias foram distribuídas em duas legendas 
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variando entre dois campos, um de nunca e sempre e a outra de importante e não importante, 

conforme o Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Escala de medidas da pesquisa  

GRAU DE EXECUÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

NÍVEL DE IMPORTÂNCIA 

DAS ATIVIDADES 

                   1 Nunca            1 Não Importante 

                   2 Raramente            2 Pouco Importante 

      3 Frequentemente            3 Importante 

                   4 Sempre            4 Muito Importante 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Rodrigues (2015, p. 42). 

 

Em relação ao grau de execução, os itens de medida são: 1- que corresponde a 

“nunca”; 2 - correspondendo a “raramente”, 3 - identificando “frequentemente” e 4 - 

equivalendo a “sempre”. No tocante ao nível de importância, os itens de medida são: 1 - que 

corresponde a “não importante”; 2 - correspondendo a “pouco importante”, 3 - identificando 

“importante” e 4 - equivalendo a “muito importante”.  

Para melhor categorização, neste estudo, foram consideradas com tendência à 

execução das atividades as médias com valores iguais ou acima de 3 e tendência à não 

realização das atividades aquelas com resultado abaixo de 3. A mesma classificação foi 

adotada para os níveis de importância, em que médias iguais ou acima de 3 tendem a 

importantes e abaixo de 3 tendem a não importantes. 

A terceira parte do questionário constitui-se de duas questões abertas, a primeira 

para conhecer como foi a escolha do servidor para o papel de fiscal de contrato, e a segunda 

para que o fiscal descreva o que poderia ser feito pela instituição em que trabalha para 

melhorar o seu desempenho na atividade de fiscalização de contrato. A finalidade dessa 

pergunta é apenas identificar possíveis melhorias para o desempenho da atividade de 

fiscalização dos contratos de terceirização na IFES em estudo. 

 

5.5 Etapa 5 – Aplicar o questionário da pesquisa 

 

Inicialmente, foi realizado um pré-teste com os fiscais de um dos campi, sendo o 

objetivo do pré-teste obter feedback quanto à clareza e a pertinência das questões. Também foi 

informado que o fiscal poderia fazer sugestões de outras perguntas e comentar o que julgasse 
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necessário. O feedback foi positivo para as questões apresentadas, entretanto não foram 

sugeridas novas perguntas, como também não foram feitos comentários adicionais. 

Feito isso, o questionário foi aplicado por via de uma abordagem individual, 

sendo enviado por e-mail. Além disso, foram realizadas ligações telefônicas para sensibilizar 

os servidores sobre a importância de sua colaboração. Com isso, foram obtidas 56 respostas 

(90%) do total de 62 questionários enviados. 

A seguir, serão apresentados os resultados da análise dos dados. 

 

5.6 Etapa 6 – Analisar as informações coletadas 

 

Nessa seção, denotam-se os resultados da análise dos dados obtidos, com base na 

análise do perfil sociodemográfico e “profissiográfico” dos servidores fiscais, da análise 

global dos fatores e dimensões e comparativa dos níveis de execução e importância, e ainda 

da análise interpretativa do relato dos participantes. 

 

5.6.1 Análise do perfil sociodemográfico e “profissiográfico” dos participantes 

 

Ao se analisar o perfil dos fiscais no que diz respeito ao gênero 

(masculino/feminino), observa-se que os participantes são em sua maioria do gênero 

masculino (69,6%), enquanto a participação feminina é de 30,4%, conforme apresentado na 

Tabela 1. 

                      

                      Tabela 1 – Gênero 
Gênero Frequência   % 

Feminino 17      30,4 

Masculino 39      69,6  

Total 56  100% 

                          Fonte: Elaboração própria. 

   

O fato pode ser explicado pela razão de as atividades que envolvem os serviços 

gerais, segurança, manutenção, infraestrutura, onde se concentram os serviços terceirizados 

com cessão de mão de obra, há uma presença maior de servidores do gênero masculino. 

Corroborando esses dados, um estudo realizado em uma universidade pública do Estado de 

Minas Gerais mostrou que 62,5% dos fiscais de contratos de serviços terceirizados naquela 

instituição são do gênero masculino e apenas 37,5% corresponde ao feminino (MARINHO; 

ANDRADE, 2013). 
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Com relação ao nível de formação dos participantes, verificou-se que 57,2% dos 

fiscais possui uma pós-graduação, entre especialização (42,9%), mestrado (12,5%) e 

doutorado (1,8%), conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Formação 
Nível de Formação Frequência % 

Médio 11 19,6 

Superior 13 23,2 

Especialização 24 42,9 

Mestrado 7 12,5 

Doutorado 1 1,8 

Total 56 100% 

                          Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota-se que os fiscais, em sua maioria (80,4%), possuem uma formação superior, 

sendo apenas 19,6% com nível médio. Isso poderia significar que os fiscais são capacitados 

para o exercício dessa função, entretanto as atividades de fiscalização de contratos exigem 

conhecimentos específicos não adquiridos em um curso superior. 

Nesse sentido, buscou-se conhecer se os fiscais possuem capacitação em 

fiscalização de contratos, conforme demonstrado na Tabela 3. Verifica-se que 34 (60,7%) dos 

participantes possuem capacitação, enquanto 22 (39,3%) não possuem.  

 

                      Tabela 3 – Capacitação em fiscalização de contratos 
 Frequência   % 

Sim 34 60,7 

Não 22 39,3 

Total 56  100% 

                          Fonte: Elaboração própria. 

 

Tal resultado pode ser reflexo da política de realização de cursos in company, 

onde a instituição contrata uma consultoria para ministrar o curso para uma turma de 

servidores. Nesse caso, pode-se citar, como exemplo, o curso sobre fiscalização de contratos, 

realizado em dezembro de 2014 para os servidores fiscais e gestores de contratos. Verifica-se, 

no entanto, que há um lapso de dois anos entre o curso realizado e este estudo, sinalizando 

uma possível necessidade de realização de outro curso. 

No que concerne ao nível de conhecimento da Lei nº 8.666/1993 e da IN nº 

02/2008, verifica-se que os fiscais consideram que possuem um nível médio de conhecimento 

da Lei nº 8.666/1993 (64,3%). Já em relação à IN nº 02/2008, 44,6% dos respondentes 

afirmaram que possuem um conhecimento baixo e 12,5% disseram possuir nenhum 

conhecimento da IN, conforme expresso na Tabela 4. 
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         Tabela 4 – Conhecimento da Lei nº 8.666/1993 e da IN nº 02/2008 
Nível de 

conhecimento 

Lei nº 8.666/1993 IN nº 02/2008 

Frequência % Frequência % 

Nenhum 1 1,8 7 12,5 

Baixo 18 32,1 25 44,6 

Médio 36 64,3 24 42,9 

Alto 1 1,8 - - 

Total 56 100% 56 100% 

           Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados sugerem que, em razão de a Lei nº 8.666/1993 ser uma lei geral e 

mais conhecida no âmbito do serviço público, os fiscais possuem um pouco mais de 

conhecimento desta. Quando se trata, porém, de uma regulamentação mais específica, como é 

o caso da IN nº 02/2008, a situação se inverte, mostrando que os servidores possuem menos 

conhecimento. 

Tal fato é corroborado por um estudo realizado em uma universidade pública do 

Estado do Ceará, onde se constatou que 88,24% dos respondentes afirmaram saber pouco 

sobre a legislação específica de fiscalização de contratos, e, ainda, 11,76% afirmaram ter 

nenhum conhecimento dessa legislação (SILVA, 2015). 

Ademais, os fiscais foram questionados quanto ao tempo de exercício da atividade 

de fiscal e quanto ao tempo de serviço na instituição. De acordo com o Gráfico 1, percebe-se 

que há uma concentração de servidores fiscais com pouco tempo de serviço, até seis anos de 

serviço na instituição, e com pouco tempo de exercício da função de fiscal, até cinco anos.  

 

                    Gráfico 1 – Tempo de fiscal x Tempo na instituição 

 
                         Fonte: Elaboração própria. 

  
Tal situação ocorre pelo fato de ser uma instituição em que há uma rotatividade 

elevada dos servidores, tanto por processos de remoção interna, como por outros concursos 

públicos, onde muitos servidores deixam a instituição, fazendo com que novos servidores 
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sejam nomeados. Além disso, a atividade de fiscalização de contratos exige bastante do 

servidor, e ainda se acumula com as demais atividades de seu cargo, fazendo com que os 

servidores não permaneçam por um longo período como fiscal. 

Na próxima seção, serão mostrados os resultados da análise descritiva dos níveis 

de execução e importância das atividades de fiscalização. 

 

5.6.2 Análise descritiva dos fatores e dimensões 

 

Aqui estão os resultados da análise descritiva dos níveis de execução e 

importância das atividades de fiscalização equivalentes a cada um dos fatores estabelecidos e 

suas respectivas dimensões, comparando esses níveis e destacando as diferenças mais 

relevantes entre eles. 

Com relação ao Fator 1, salvaguarda de documentos da licitação e contratação, 

conforme apresentado na Tabela 5, observa-se que os participantes atribuíram médias 

superiores a 3, tanto para a execução como para a importância, representando que os fiscais 

executam essas atividades e acreditam que tais atividades são importantes para uma boa 

fiscalização. Nesse sentido, verifica-se que a diferença entre as médias não apontou um 

resultado muito expressivo (3,45 – 3,79 = -0,34). Esse resultado pressupõe que, apesar de o 

nível de importância ser superior ao nível de execução, a execução das atividades do Fator 1 

está em um nível próximo ao de importância atribuído pelos fiscais. 

 

      Tabela 5 – Fator 1: salvaguarda de documentos da licitação e contratação 

Dimensões 

Grau de Execução  Nível de Importância 

Média 
Desvio-

Padrão 
C.V. Média 

Desvio-

Padrão 
C.V. 

1.1 Manter cópia dos documentos da 

licitação, como edital e termo de 

referência. 
3,39 0,73 0,22 3,77 0,50 0,13 

1.2 Manter cópia do contrato assinado, 

aditivos, notas de empenho e 

publicações referentes ao contrato. 
3,50 0,66 0,19 3,80 0,44 0,12 

MÉDIA GERAL 3,45 ---  3,79 ---  

        Fonte: Elaboração própria. 

 

Esse resultado pode ser entendido pela necessidade de conhecimento da 

contratação, envolvendo os valores e as condições estabelecidas. Portanto, manter cópias 

desses documentos com o fiscal facilita seu trabalho, pois este pode solucionar dúvidas 

quanto aos termos contratuais de modo mais ágil. 
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Analisando os valores atribuídos aos desvios-padrão, identifica-se o fato de que a 

variabilidade registrou valores baixos, pressupondo a convergência das opiniões dos 

respondentes, principalmente, quanto ao nível de importância. Tal afirmação se confirma na 

análise do Coeficiente de Variação (C.V.), onde se observa que todos os valores estão abaixo 

de 30%.  

Segundo Fonseca e Martins (2011), alguns analistas consideram que o C.V. pode 

ser classificado em três faixas: se menor ou igual a 15%, significa baixa dispersão – pequena 

variabilidade; se maior do que 15% e menor do que 30%, significa média dispersão – média 

variabilidade; e se maior ou igual a 30%, significa alta dispersão – grande variabilidade. 

Fávero et al. (2009) consideram apenas duas faixas de classificação para o C.V.: 

se abaixo de 30%, significa que há homogeneidade dos dados, logo, maior grau de 

representatividade; mas, se acima de 30%, significa que os dados são heterogêneos, assim, 

menor grau de representatividade.  

Observa-se, na Tabela 5, que os valores do C.V. demonstram pequena 

variabilidade, principalmente em relação à importância, onde os valores do C.V. estão abaixo 

de 15%. Portanto, pode-se afirmar que as médias atribuídas ao nível de importância possuem 

maior representatividade em relação ao nível de execução. Considera-se, contudo, que ambos 

os níveis de execução e importância apresentaram bons níveis de representatividade, uma vez 

que os C.V. de ambos são inferiores a 30%.  

Em relação ao Fator 2, fiscalização no início da prestação do serviço, conforme 

apresenta a Tabela 6, observa-se que os respondentes também atribuíram média geral superior 

a 3, representando que os fiscais executam essas atividades e que acreditam ser importante 

para uma boa fiscalização.  

Apenas para a dimensão “2.1. Elaborar planilha-resumo do contrato com 

informações dos empregados terceirizados” foi atribuída, entretanto, uma média inferior a 3 

(2,84) para a execução, demonstrando que essa atividade raramente é executada pelos fiscais, 

apesar de os respondentes terem atribuído média de 3,30 para a importância dessa dimensão. 

Ainda que os fiscais tenham considerado essa atividade importante, o fato de ela 

não ser executada frequentemente pelos fiscais pode ser reflexo do desconhecimento da IN e, 

consequentemente, dessa atividade. Além disso, elaborar uma planilha com dados de todos os 

terceirizados requer tempo, o que para muitos fiscais pode não ser viável. 
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    Tabela 6 – Fator 2: fiscalização no início da prestação do serviço 

Dimensões 

Grau de Execução  Nível de Importância 

Média 
Desvio- 

Padrão 
C.V. Média 

Desvio-

Padrão 
C.V. 

2.1 Elaborar planilha-resumo do contrato 

com informações dos empregados 

terceirizados. 
2,84 0,71 0,25 3,30 0,57 0,17 

2.2 Conferir, por amostragem, as 

Carteiras de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS. 
3,16 0,95 0,30 3,64 0,55 0,15 

2.3 Verificar se o número de 

terceirizados coincide com o previsto no 

contrato. 
3,82 0,43 0,11 3,88 0,33 0,09 

2.4 Verificar se o salário dos 

terceirizados coincidem com o previsto 

no contrato e na Convenção Coletiva de 

Trabalho da Categoria - CCT. 

3,80 0,52 0,14 3,91 0,29 0,07 

2.5 Verificar a existência de obrigações 

adicionais, para a empresa terceirizada, 

constantes na Convenção Coletiva de 

Trabalho da Categoria - CCT. 

3,34 0,82 0,25 3,79 0,49 0,13 

2.6 Verificar a existência de condições 

insalubres ou de periculosidade no local 

de trabalho. 
3,54 0,69 0,19 3,79 0,41 0,11 

MÉDIA GERAL 3,42 ---  3,72 ---  

     Fonte: Elaboração própria. 

 

De modo geral, verifica-se que a diferença entre as médias também não indicou 

um resultado muito expressivo (3,42 – 3,72 = -0,3), demonstrando uma equidade entre os 

níveis de execução e importância das atividades do Fator 2. De acordo com os resultados dos 

desvios-padrão, observa-se que os respondentes tendem a convergir de opinião, tendo em 

vista os baixos valores. 

Destaca-se a dimensão “2.2. Conferir, por amostragem, as carteiras de trabalho e 

previdência social – CTPS”, pois apresentou o maior desvio-padrão do fator (0,95), o que 

pode demonstrar maior variabilidade das médias. Tal fato se confirma ao verificar que o C.V. 

para o nível de execução desta dimensão é de 30%, demonstrando que os dados exprimem 

grande variabilidade, logo, a média tem pouca representatividade. Para as demais dimensões 

do Fator 2, contudo, os C.V. mostraram um baixo grau de dispersão e, consequentemente, as 

médias têm alta representatividade. Nesse fator, as médias do nível de importância também 

exprimem maior representatividade em relação às médias do nível de execução. 

No que se refere ao Fator 3, fiscalização no primeiro mês da prestação do serviço, 

conforme está na Tabela 7, verifica-se que a média geral do nível de execução das atividades 

nesse fator foi de 2,87, revelando que os participantes tendem a não executar essas atividades. 

Com isso, a diferença entre as médias indicou um resultando negativo mais expressivo (2,87 

– 3,65 = -0,78), sugerindo que os respondentes têm uma boa percepção da importância dessas 
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atividades, porém não as executam com frequência, ou seja, os níveis de execução e de 

importância estão mais distantes nesse fator. 

Nota-se que o pior resultado corresponde à dimensão “3.3. Verificar os exames 

médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços”, com média 

de 2,59. Em contrapartida, esta dimensão mostra a maior diferença negativa entre os graus de 

execução e importância (2,59 – 3,57 = -0,98) deste fator. Isso significa que, mesmo não 

executando essa atividade, os respondentes possuem uma percepção positiva quanto a sua 

importância. Observa-se que o C.V. para o nível de execução aponta uma alta variabilidade 

das respostas (32%), fato significativo de que a média tem baixa representatividade. Por outro 

lado, as respostas tendem a convergir em relação ao nível de importância, uma vez que o C.V. 

é de 17%, o que atribui uma alta representatividade para a média de importância. 

 

     Tabela 7 – Fator 3: fiscalização no primeiro mês da prestação do serviço 

Dimensões 

Grau de Execução  Nível de Importância 

Média 
Desvio-

Padrão 
C.V. Média 

Desvio-

Padrão 
C.V. 

3.1 Conferir a relação autenticada dos 

empregados com nome completo, função, 

horário de trabalho, RG, CPF, e indicação 

dos responsáveis técnicos pelos serviços. 

3,04 0,71 0,23 3,73 0,45 0,12 

3.2 Conferir as CTPS dos empregados 

admitidos e dos responsáveis técnicos pela 

execução dos serviços, quando for o caso, 

devidamente assinadas pela contratada. 

2,98 0,67 0,22 3,64 0,59 0,16 

3.3 Verificar os exames médicos 

admissionais dos empregados da 

contratada que prestarão os serviços. 

2,59 0,83 0,32 3,57 0,60 0,17 

MÉDIA GERAL 2,87 ---  3,65 ---  

      Fonte: Elaboração própria. 

 

Verifica-se que a dimensão “3.2. Conferir as CTPS dos empregados admitidos e 

dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente 

assinadas pela contratada” também mostrou média inferior a 3 (2,98), o que demonstra que 

essa atividade também tende a não ser executada pelos respondentes. 

Vale ressaltar que muitas vezes o fiscal é designado sozinho para essa função, 

apenas com um substituto para os casos de sua ausência. Isso prejudica o andamento da 

fiscalização, ocasionando o fato de que muitas dessas atividades não sejam executadas pelo 

fiscal. Nesse sentido, Santos (2013) expressa ser importante a nomeação de mais de um fiscal 

para a possibilidade de divisão das atividades de acompanhamento e fiscalização do contrato. 

Com relação ao Fator 4, fiscalização a ser feita antes do pagamento da fatura, 

conforme está na Tabela 8, observa-se que os participantes atribuíram médias superiores a 3, 
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aproximando-se do nível máximo (4), sendo a maior média de execução entre todos os 

fatores (3,68). 

O alto nível de execução das atividades desse fator é reflexo das exigências do 

setor financeiro da instituição, pois, segundo a Lei nº 8.666/1993, o contratado deve manter 

todas as características de habilitação durante toda a execução contratual. Por esse motivo, 

antes da realização do pagamento das faturas do contratado, são analisadas todas as certidões 

negativas e a situação da empresa no SICAF. 

 

    Tabela 8 – Fator 4: fiscalização a ser feita antes do pagamento da fatura 

Dimensões 

Grau de Execução  Nível de Importância 

Média 
Desvio-

Padrão 
C.V. Média 

Desvio-

Padrão 
C.V. 

4.1 Consultar a situação da empresa junto ao 

SICAF. 
3,61 0,78 0,22 3,84 0,37 0,10 

4.2 Conferir as Certidões Negativas de 

Débito do INSS, de Tributos e 

Contribuições Federais, do FGTS, e a de 

Débitos Trabalhistas, caso esses 

documentos não estejam regularizados no 

SICAF. 

3,64 0,75 0,21 3,82 0,39 0,10 

4.3 Encaminhar a nota fiscal ao setor 

financeiro do órgão dentro do prazo legal 

para a retenção da contribuição 

previdenciária. 

3,80 0,59 0,16 3,88 0,33 0,09 

MÉDIA GERAL 3,68 ---  3,85 ---  

     Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota-se que a diferença entre as médias de execução e importância é quase nula 

(3,68 – 3,85 = -0,17), mostrando que a execução e a percepção da importância dessas 

atividades pelos fiscais estão em equilíbrio, fato corroborado pelos baixos valores dos 

desvios-padrão, o que significa uma homogeneidade nas respostas. Observa-se, também, que 

os C.V. de todas as dimensões desse fator, tanto do nível de execução como do de 

importância, estão abaixo de 30%, comprovando elevada representatividade das médias 

atribuídas. Verifica-se, mais uma vez, que as médias do nível de importância possuem maior 

representatividade do que as médias do nível de execução, pois os C.V. daquela são inferiores 

aos desta. 

 Para o Fator 5, fiscalização diária dos serviços, conforme está na Tabela 9, 

observa-se que os respondentes também atribuíram média geral superior a 3, tanto para a 

execução como para a importância, representando o fato de que os fiscais executam essas 

atividades e que acreditam ser importante para uma boa fiscalização. Nesse fator, a diferença 

entre as médias de execução e importância é um pouco expressiva (3,17 – 3,77 = -0,60), 

reflexo das médias atribuídas às dimensões, onde as médias de execução tendem para 
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frequentemente (3), enquanto as médias de importância tendem para muito importante (4), o 

que distanciou as médias gerais. 

Nota-se que os participantes compreendem a grande importância desse fator, pois 

essas atividades buscam eliminar atos de subordinação entre os terceirizados e o fiscal do 

contrato, o que é legalmente vedado. Além disso, a verificação in loco do exercício do 

trabalho dos terceirizados é de suma importância para verificar, por exemplo, se estão usando 

os equipamentos de segurança, se o fardamento está adequado, se o serviço está bem 

executado, entre outras observações. 

 

    Tabela 9 – Fator 5: fiscalização diária dos serviços 

Dimensões 

Grau de Execução  Nível de Importância 

Média 
Desvio-

Padrão 
C.V. Média 

Desvio-

Padrão 
C.V. 

5.1 Realizar solicitações de serviços, 

reclamações ou cobranças diretamente ao 

preposto da empresa. 

3,16 0,68 0,22 3,77 0,47 0,12 

5.2 Conferir por amostragem, diariamente, 

os empregados terceirizados que estão 

prestando serviços e em quais funções, e se 

estão cumprindo a jornada de trabalho. 

3,09 0,61 0,20 3,75 0,48 0,13 

5.3 Orientar aos empregados terceirizados 

que qualquer alteração na forma de 

prestação do serviço, como negociar folgas 

e compensação de jornada deve ser tratada 

diretamente com a empresa contratada. 

3,27 0,59 0,18 3,80 0,40 0,11 

MÉDIA GERAL 3,17 ---  3,77 ---  

     Fonte: Elaboração própria. 

  

Da análise dos valores dos desvios-padrão, pode-se afirmar que há 

homogeneidade nas respostas, pois todos os C.V. de todas as dimensões desse fator, tanto do 

nível de execução como do nível de importância, estão abaixo de 30%, comprovando uma 

alta representatividade das médias atribuídas. Nesse fator, as médias do nível de importância 

também possuem maior representatividade do que as médias do nível de execução, pois os 

C.V. daquela são inferiores aos desta. 

 No que concerne ao Fator 6, cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme 

está na Tabela 10, verifica-se que as médias gerais de execução e importância são superiores a 

3, mostrando um resultado positivo para o fator. Percebe-se, ainda, que a diferença entre as 

médias de execução e importância não é muito expressiva (3,11 – 3,57 = -0,46), 

demonstrando uma aproximação entre o nível de execução e o de importância atribuído pelos 

fiscais para as atividades do Fator 6. 

Ao analisar as dimensões individualmente, entretanto, observa-se que a dimensão 

“6.5. Solicitar à empresa comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e 
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reciclagem exigidos por lei ou pelo contrato” obteve a menor média de execução do fator 

(2,14), significando que essa atividade raramente é executada pelos respondentes. 

Desse modo, o resultado pode sugerir que os fiscais não têm o hábito de verificar 

se a empresa contratada está capacitando os terceirizados. Tais cursos de treinamentos e 

reciclagens, contudo, são incluídos nas planilhas de custos, quando da proposta de preço 

realizada durante a licitação e, posteriormente, no contrato. Assim, a instituição pode estar 

pagando um valor elevado para que os terceirizados sejam capacitados, e se o fiscal não 

exigir a comprovação desses cursos, pode ocorrer o risco da contratada não os realizar. 

 

   Tabela 10 – Fator 6: cumprimento das obrigações trabalhistas 

Dimensões 

Grau de Execução  Nível de Importância 

Média 
Desvio-

Padrão 
C.V. Média 

Desvio-

Padrão 
C.V. 

6.1 Verificar, por amostragem, os extratos da 

conta do INSS e do FGTS dos empregados. 
3,13 0,90 0,29 3,59 0,60 0,17 

6.2 Solicitar, por amostragem, à empresa 

contratada comprovantes de entrega de 

benefícios suplementares obrigatórios por 

força legal, convenção ou acordo coletivo 

(vale-transporte, vale-alimentação e outros). 

3,32 0,83 0,25 3,68 0,51 0,14 

6.3 Verificar a folha de pagamento analítica 

de qualquer mês da prestação dos serviços. 
3,50 0,69 0,20 3,73 0,49 0,13 

6.4 Verificar a cópia dos contracheques dos 

empregados em qualquer mês da prestação do 

serviço ou sempre que necessário. 

3,45 0,78 0,23 3,73 0,49 0,13 

6.5 Solicitar à empresa comprovantes de 

realização de eventuais cursos de treinamento 

e reciclagem exigidos por lei ou pelo contrato. 

2,14 0,72 0,34 3,13 0,66 0,21 

MÉDIA GERAL 3,11 ---  3,57 ---  

    Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda nesta dimensão, observa-se que o C.V. é de 34% para o nível de execução. 

Isso significa que há elevado grau de variabilidade nas respostas, e que a média possui baixa 

representatividade, apesar de o desvio padrão (0,72) apontar que há uma tendência à 

convergência das respostas dos participantes para a média. Todos os demais C.V., no entanto, 

apontaram valores inferiores a 30%, confirmando a alta representatividade das médias, tanto 

para execução quanto para importância, muito embora sendo esta superior àquela. 

Em relação ao Fator 7, indícios de irregularidades, conforme a Tabela 11, verifica-

se que as médias gerais de execução e importância são superiores a 3, mostrando um 

resultado positivo para o fator. Nesse fator, a diferença entre as médias de execução e 

importância é expressiva (3,17 – 3,87 = -0,70), reflexo das médias atribuídas às dimensões, 

onde as médias de execução tendem para frequentemente (3), enquanto as médias de 

importância são tendentes a muito importante (4). 
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Percebe-se que os fiscais compreendem a elevada importância das atividades 

desse fator, pois, caso não formalizem a descoberta de indícios de irregularidades aos 

superiores e demais órgãos relacionados, eles poderão ser responsabilizados por agirem com 

omissão ou negligência na fiscalização dos serviços contratados, conforme regramentos da 

Lei nº 8.112/1990 e da Lei nº 8.429/1992. 

 

   Tabela 11 – Fator 7: indícios de irregularidades 

Dimensões 

Grau de Execução  Nível de Importância 

Média 
Desvio-

Padrão 
C.V. Média 

Desvio-

Padrão 
C.V. 

7.1 Nos casos de irregularidades na prestação 

dos serviços, comunicar à Administração para 

a aplicação das sanções cabíveis. 

3,45 0,57 0,17 3,96 0,19 0,05 

7.2 Nos casos de irregularidades no 

recolhimento das contribuições 

previdenciárias, oficiar ao Ministério da 

Previdência Social e à Receita Federal do 

Brasil, bem como comunicar à 

Administração. 

3,05 0,86 0,28 3,84 0,37 0,10 

7.3 Nos casos de irregularidades no 

recolhimento do FGTS, oficiar ao Ministério 

do Trabalho e Emprego, bem como 

comunicar à Administração. 

3,02 0,86 0,28 3,80 0,44 0,12 

MÉDIA GERAL 3,17 ---  3,87 ---  

    Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar os valores dos desvios-padrão, pode-se afirmar que há 

homogeneidade nas respostas. Além disso, os C.V. de todas as dimensões desse fator, tanto do 

nível de execução como do de importância, estão abaixo de 30%, comprovando elevada 

representatividade das médias atribuídas. Nesse fator, confirma-se mais uma vez que as 

médias do nível de importância possuem maior representatividade em relação às médias do 

nível de execução. 

Por fim, no que se refere ao Fator 8, fiscalização a ser feita quando da rescisão ou 

extinção do contrato, conforme a Tabela 12, verifica-se que, em todas as dimensões desse 

fator, as médias do nível de execução são inferiores a 3, mostrando que os respondentes 

raramente executam essas atividades. 

Tal fato pode ser explicado pelo desconhecimento da IN nº 02/2008. Assim, os 

fiscais podem acreditar que, ao encerramento do contrato, não haveria mais o que ser feito em 

relação à fiscalização. Em virtude, porém, de responsabilidade solidária e subsidiária da 

Administração em relação aos débitos previdenciários e trabalhistas, respectivamente, o fiscal 

deve verificar se as rescisões dos funcionários terceirizados ocorreram em conformidade com 

a legislação e que todos os direitos previdenciários e trabalhistas foram assegurados. 
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Do mesmo modo, é necessário que os exames demissionais também sejam 

verificados, igualmente aos exames admissionais, pois resguarda a Administração de 

possíveis ações trabalhistas movidas pelo terceirizado em função de problemas de saúde 

futuros. Observa-se, no entanto, que os respondentes estão negligenciando essas atividades, 

haja vista o fato de que as médias das dimensões 3.3 e 8.4 foram tão baixas, 2,59 e 2,32, 

respectivamente. 

 

   Tabela 12 – Fator 8: fiscalização a ser feita quando da rescisão ou extinção do contrato 

Dimensões 

Grau de Execução  Nível de Importância 

Média 
Desvio-

Padrão 
C.V. Média 

Desvio-

Padrão 
C.V. 

8.1 Verificar e arquivar os termos de rescisão 

dos contratos de trabalho dos empregados 

terceirizados, devidamente homologados. 

2,55 0,89 0,35 3,29 0,73 0,22 

8.2 Verificar e arquivar as guias de 

recolhimento da contribuição previdenciária e 

do FGTS, referentes às rescisões. 

2,52 0,83 0,33 3,23 0,79 0,24 

8.3 Verificar e arquivar os extratos dos 

depósitos efetuados nas contas vinculadas 

individuais do FGTS de cada empregado 

dispensado. 

2,39 0,78 0,33 3,27 0,73 0,22 

8.4 Verificar e arquivar os exames médicos 

demissionais dos empregados dispensados. 
2,32 0,81 0,35 3,13 0,69 0,22 

MÉDIA GERAL 2,45 ---  3,23 ---  

    Fonte: Elaboração própria. 

 

Por outro lado, esta dimensão mostra expressiva diferença entre os graus de 

execução e importância (2,45 – 3,23 = -0,78) deste fator. Tal fato significa que, mesmo não 

executando essas atividades, os respondentes possuem percepção positiva quanto a sua 

importância, a qual pode ser compreendida pelo exposto acima. 

Ao se analisar os valores dos C.V. das dimensões, verifica-se que os respondentes 

tendem a convergir em relação ao nível de importância; nota-se que eles emitiram respostas 

mais próximas da média, e que, assim, as médias para o nível de importância possuem alçado 

grau de representatividade. 

Em contrapartida, os C.V. das dimensões do nível de execução demonstram que 

há respostas distantes da média atribuída, ou seja, relativamente à execução das atividades 

reunidas no Fator 8, pode-se dizer que, apesar de a maioria dos respondentes haver informado 

que raramente executam essas atividades, outros participantes responderam que as executam 

frequentemente. Tal fato permite concluir que as médias atribuídas para o nível de execução 

do Fator 8 possuem baixa representatividade. 
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5.6.3 Análise interpretativa do relato dos participantes 

 

Nesta seção, vêm os resultados obtidos com a terceira parte do questionário, que 

corresponde ao relato dos participantes acerca da sua escolha para ser fiscal de contrato e da 

sua percepção do que poderia ser feito pela Administração para melhorar o seu desempenho 

como fiscal. Percebe-se o quanto é importante para os respondentes desempenhar uma boa 

fiscalização e que se faz necessário um maior apoio da Administração para esses fiscais. 

Ao serem investigados sobre como foi a sua escolha para ser fiscal do contrato de 

terceirização, os dados revelaram que o fato de possuírem uma função gratificada e a 

circunstância de estarem lotados nos setores onde lidam diretamente com os serviços 

terceirizados se sobressaem dos demais, em virtude do envolvimento com a área de 

fiscalização, e por ser chefe do setor responsável pelos terceirizados, o que facilitaria o 

processo de fiscalização. 

Seguem alguns relatos considerados importantes e transcritos na íntegra sobre a 

escolha do servidor para ser fiscal dos contratos de serviços terceirizados: 

 

Dois fatores foram levados em consideração. O primeiro pela minha formação 

acadêmica, que é de Tecnólogo em Eletromecânica. Em segundo lugar pela função 

que ocupo que é de Coordenador de Infraestrutura e por isso trabalho de forma 

direta com os contratos os quais sou fiscal. (RESPONDENTE 4). 

 

Fui selecionado através de Portaria. O Principal requisito para a seleção foi o 

envolvimento da função com a área da fiscalização. (RESPONDENTE 6). 

 

Fui designado devido estar lotado no setor responsável pelas terceirizações. 

(RESPONDENTE 11). 

 

Fui designada devido à função que ocupo. (RESPONDENTE 12). 

 

O diretor de administração e planejamento julgou necessário escolher como fiscal 

um dos servidores que trabalhem no setor, motivado pela disponibilidade de 

acompanhar diligentemente se há o cumprimento fiel do contrato por ambas as 

partes e se o serviço da contratada está sendo executado em conformidade com o 

que foi imposto. (RESPONDENTE 14). 

 

Fui escolhido, pois sou chefe no setor que trabalha com os terceirizados. 

(RESPONDENTE 20). 

 

No caso das terceirizações de limpeza e conservação foi por conta que eu exercia o 

cargo de prefeito do campus. (RESPONDENTE 22). 

 

Por ser Coordenador e no setor que coordeno encontram-se inúmeros prestadores de 

serviço terceirizados. (RESPONDENTE 23). 

 

Não houve uma seleção, fui designado por trabalhar no setor de serviços gerais. 

(RESPONDENTE 27). 
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Eu fui selecionada para atuar como Fiscal de Contratos devido a minha experiência à 

frente deste Setor, o que me proporcionou conhecimentos para tal atividade e ainda 

meu campo de atuação estar voltado a essa área. (RESPONDENTE 32). 

 

Devido a função desempenhada (infraestrutura), estamos ligados diretamente com 

vários terceirizados (limpeza, manutenção, segurança, motorista). Desta maneira, 

sempre me dispus a contribuir com a fiscalização. (RESPONDENTE 47). 

 

Devido ser chefe no setor e também ter mais experiência com os serviços. 

(RESPONDENTE 53). 

 

Cerca de 37% dos respondentes mencionaram o cargo ou a função que ocupam, 

como chefia, para justificar a sua escolha como fiscal de contrato. Outros 48% destacaram a 

sua lotação no setor envolvendo os serviços terceirizados e as atividades que desenvolvem 

como fatores de escolha para ser fiscal do contrato. 

Cabe ressaltar a razão de que é importante o fiscal estar próximo da realização dos 

serviços contratados, pois isso facilita o acompanhamento da execução dos serviços e a 

comunicação com o preposto da empresa e, desse modo, a fiscalização seria mais eficiente. 

Por outro lado, nota-se que há muitos chefes de setores com a atribuição de fiscal de contrato. 

Tal situação pode ocasionar um acúmulo considerável de tarefas para esses servidores, o que 

prejudicaria o acompanhamento e a fiscalização dos contratos. 

Nesse sentido, cita-se como exemplo de boas práticas de gestão o relato do 

Respondente 38: 

 

Foi realizada uma divisão dos contratos para que os fiscais não ficassem 

sobrecarregados. O fiscal de contrato é selecionado com base na sua experiência 

administrativa ou interesse em se capacitar para que possa ser fiscal. O campus criou 

um manual com orientações sobre fiscalização e realizou encontros para orientar os 

fiscais.  

 

Observa-se, no relato, o cuidado da administração do campus em não 

sobrecarregar os fiscais de contratos e de selecionar, para essa função, servidores com 

experiência ou que tenham interesse em ser fiscal. Tal prática contribui para que o fiscal não 

se ache desmotivado ou insatisfeito, pois há uma adequada distribuição dos contratos entre os 

servidores; e, ainda, o fato de o campus ter um manual com orientações sobre fiscalização e 

realizar encontros para orientar os fiscais contribui para a redução dos riscos de erro e de 

negligência dos fiscais. 

Dentre as sugestões apontadas pelos respondentes sobre o que poderia ser feito 

pela Administração para melhorar o seu desempenho como fiscal, destacam-se: 

a) realizar, periodicamente, treinamentos, cursos, oficinas e outras modalidades de 

capacitação dos fiscais na área de fiscalização de contratos; 
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b) designar mais servidores para a atividade de fiscalização, reduzindo a quantidade 

de contratos por servidores; 

c) esclarecer aos fiscais quais as suas atribuições e como a fiscalização deve ser 

feita, antes do início do contrato; 

d) melhorar as condições de trabalho do fiscal, dando maior suporte aos fiscais para 

o esclarecimento de dúvidas; e 

e) realizar encontros com todos os fiscais de serviços terceirizados da instituição 

para proporcionar troca de experiências e encontro de soluções para problemas. 

Desse modo, são trazidos na sequência alguns relatos considerados importantes 

sobre o que poderia ser feito pela Administração para melhorar o desempenho do fiscal: 

 

Realizar capacitação periódica no intuito de manter atualizado os conhecimentos. 

(RESPONDENTE 3). 

 

Oficinas, treinamentos ou reuniões para esclarecer pontos referentes ao serviço 

prestado. (RESPONDENTE 9). 

 

Treinamentos periódicos, a cada seis meses uma reciclagem com todos os fiscais de 

contrato, muitas vezes nomeiam o servidor e não dão suporte para ele fiscalizar 

corretamente ou sobrecarregam alguns servidores que são bons, enquanto a maioria 

não fiscaliza nada, dessa forma comprometem a boa fiscalização. (RESPONDENTE 

13). 

 

Capacitar os fiscais antes do início da fiscalização. (RESPONDENTE 24). 

 

Realizar treinamentos, oficinas, reuniões, compartilhar informações sobre situações 

específicas que tenham ocorrido nos campi. (RESPONDENTE 29). 

 

A Reitoria deveria qualificar os fiscais de contratos e prepará-los para essa 

atribuição antes e durante a execução do contrato. (RESPONDENTE 33). 

 

Treinamentos mais regulares sobre a legislação trabalhista e questões 

administrativas. (RESPONDENTE 40). 

 

Observa-se nos relatos a preocupação dos respondentes quanto a capacitação para 

o exercício da função de fiscal. Cerca de 74% dos respondentes mencionaram que a 

Administração deveria promover mais capacitação dos fiscais de contratos. Portanto, nota-se 

que há uma necessidade de treinamentos constante para que esses fiscais se mantenham 

atualizados quanto às exigências legais, principalmente relacionadas às áreas trabalhista e 

administrativa. 

Destacam-se os relatos dos respondentes 24 e 33, os quais acentuam que deveria 

haver uma qualificação dos fiscais antes do início do contrato. De fato, seria mais fácil para o 

fiscal iniciar as atividades de fiscalização já com alguma capacitação sobre o assunto, o que 
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diminuiria o risco de erros ocorrerem, porém, na maioria das vezes, as capacitações só 

acontecem no decorrer da execução do contrato. 

Cabe mencionar o fato de que, no Acórdão nº 1.330/2008-Plenário, o TCU 

determina à Administração que “[...] instrua os fiscais de contrato quanto a forma de verificar 

e medir a execução de serviços e o recebimento de bens, [...], alertando-os para a 

responsabilidade pessoal pelos“atestos”emitidos.” (BRASIL, 2008b, p. 18-19). Observa-se 

com o acórdão o TCU advertir que a Administração deve capacitar os fiscais, instruindo-os de 

como devem ser feitos o acompanhamento e a fiscalização dos contratos, informando-os, 

também, sobre suas responsabilidades.   

A seguir, os relatos expressam a necessidade de melhoria na comunicação entre a 

Administração e os fiscais, pois, muitas vezes, estes são designados e não são informados de 

como devem proceder como fiscais:    

 

Esclarecer para mim e para os terceirizados da empresa quais são minhas funções 

como fiscal deste contrato. (RESPONDENTE 16). 

 

Informar aos fiscais quais as suas obrigações, deixar claro o que deve ser feito na 

fiscalização. (RESPONDENTE 21). 

 

Além de oferecer mais treinamento, a Reitoria deveria dar um suporte aos fiscais de 

contratos, esclarecendo dúvidas e informações de como deve ser feita a condução da 

fiscalização, pois muitas vezes os servidores são designados e não sabem o que fazer, 

ocasionando uma má fiscalização do contrato. (RESPONDENTE 34). 

 

Outros relatos em destaque se referem à necessidade de mais servidores serem 

designados para fiscal de contrato, diminuindo, assim, a quantidade de contratos fiscalizados 

por servidor.  Cerca de 27% dos respondentes mencionaram essa necessidade: 

 

Disponibilizar um outro servidor para trabalhar junto comigo no setor para que 

possa, como fiscal, acompanhar as inúmeras atribuições de fiscal de contrato 

evitando má execução, desvios e prejuízos à Administração. Pois, no cotidiano, lidar 

com todas as atribuições de um setor e ainda fiscalizar 3 ou 4 contratos como titular 

e outros 3 como substituto impede que se faça exatamente tudo que é previsto em 

legislação. (RESPONDENTE 2). 

 

Melhorar a estrutura organizacional do setor de contratos. Mais pessoas deveriam 

apoiar na fiscalização. É bastante complicado o fiscal ter que acompanhar os 

serviços, entender de direito trabalhista, entender de direito administrativo para 

aplicação de sanções. (RESPONDENTE 4). 

 

Devido à carência de servidores no Campus [...], considero prejudicada minha 

atuação como fiscal de contrato, uma vez que acumulo um número considerável de 

contratos e ainda as obrigações próprias do setor de lotação. Resulta disto, uma 

sobrecarga de serviços o que inviabiliza uma atuação eficiente na fiscalização dos 

contratos. Uma alternativa para melhorar meu desempenho como fiscal de contrato 

seria disponibilizar um número menor destes, pois dessa forma teríamos uma maior 

eficiência nas atividades de fiscalização. (RESPONDENTE 32). 
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Dar melhores condições para o servidor exercer uma boa fiscalização, como 

designar uma equipe de fiscalização; e ainda retirar as demais atribuições do 

servidor, para que ele fique apenas com as atribuições de fiscal. (RESPONDENTE 

43). 

 

Preparar um guia passo a passo sobre como fiscalizar os contratos de terceirização; 

realizar treinamentos regulares e designar mais fiscais para acompanhar os contratos. 

(RESPONDENTE 50). 

 

Nesse sentido, Santos (2013) entende que ser fiscal de contratos, no serviço 

público, exige do servidor capacitação e habilidades, e ainda que a Administração forneça 

uma estrutura com as condições de trabalho e com a quantidade de servidores suficiente para 

que se possa realizar uma boa fiscalização de contratos. 

Destaca-se o relato do respondente 50, que sugere a preparação de um guia passo 

a passo para auxiliar o fiscal na atividade de fiscalização dos contratos de terceirização. 

Ressalta-se a importância da Administração em normatizar e estabelecer padrões de rotinas, 

por meio de manuais de procedimentos, para viabilizar bons controles internos, uma vez que 

a ausência de manuais de procedimentos viabiliza a despadronização das atividades, bem 

como o não atendimento aos princípios da eficácia, eficiência, economicidade e efetividade, 

podendo ocasionar prejuízos à instituição. 

Desse modo, a existência de um manual interno que oriente os fiscais de serviços 

terceirizados na condução da fiscalização pode proporcionar grande contribuição para a 

melhoria dessa atividade na instituição, pois pode ser mais acessível ou mais didática do que 

a própria legislação. 

Cabe ressaltar a razão de que algumas instituições públicas já possuem manuais 

internos de procedimentos para a fiscalização de contratos, a exemplo da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP). Tais iniciativas poderiam ser utilizadas como exemplo para que a instituição em 

estudo elaborasse seu manual com vistas à padronização das rotinas próprias das atividades 

de fiscalização de contratos, tornando-as mais eficientes.   

Foram mostrados, ainda, relatos sugerindo a realização de reuniões ou encontros 

dos fiscais com o objetivo de trocar experiências, discutindo sobre os problemas e buscando 

possíveis soluções. Seguem os principais relatos: 

 

A Reitoria deveria promover maior interação entre os fiscais [...], promovendo 

treinamentos e mesas de discussões e soluções de problemas. (RESPONDENTE 20). 

 

Realizar um acompanhamento bimestral por meio de encontros para discutir sobre 

as práticas de cada um. (RESPONDENTE 38). 
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Realização de mais treinamentos e encontros entre os fiscais de contrato para 

possibilitar uma troca de experiências e vivências de contratos para sempre tentar 

aperfeiçoar a fiscalização. (RESPONDENTE 47). 

 

Tais sugestões são de grande relevância para o aprimoramento da atividade de 

fiscalização de contratos de serviços terceirizados na instituição, pois a troca de experiências, 

mostrando problemas reais, pode fazer com que o aprendizado seja mais rápido e eficiente do 

que o aprendizado em um curso teórico. 

  

5.7 Considerações finais da análise dos resultados  

 

Após a análise dos resultados da aplicação do método proposto, constata-se que 

quase todas as atividades de fiscalização de contratos de terceirização, com base na IN nº 

02/2008, são executadas pelos fiscais, pois apontaram resultados positivos, acima de 3 para o 

nível de execução. Também se constatou que os fiscais atribuem elevado nível de importância 

para essas atividades, uma vez que também mostraram resultados positivos, acima de 3 para o 

nível de importância. 

Comprovou-se, também, com os relatos dos participantes, que os fiscais 

necessitam de capacitação periódica e que a Administração forneça melhores condições de 

trabalhos para esses fiscais, principalmente, aumentando o número de servidores fiscais para 

não os sobrecarregar de atividades e, assim, poderem realizar uma fiscalização mais eficiente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo contém as considerações finais acerca deste estudo, demostrando 

como os objetivos geral e específicos foram alcançados e quais os principais resultados 

obtidos após a análise dos dados. Ademais, ressalta as limitações e exprime sugestões para 

trabalhos científicos futuros. 

Contratar serviços terceirizados requer um exímio desempenho da Administração 

na atividade de fiscalização e acompanhamento da execução contratual, pois a Administração 

deverá se resguardar de que a empresa contratada cumpre todas as obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais. Desse modo, a fiscalização de um contrato de serviços terceirizados 

com cessão de mão de obra torna-se uma tarefa mais árdua do que a fiscalização de um 

contrato administrativo comum. 

Portanto, este estudo, de caráter exploratório e descritivo, objetivou proceder a 

uma análise comparativa do grau de execução e do nível de importância atribuído pelos 

servidores fiscais às atividades de fiscalização de contratos de terceirização, de acordo com 

IN 02/2008/SLTI/MPOG, em uma Instituição Federal de Ensino Superior. 

Para o alcance desse objetivo, utilizou-se como estratégia metodológica a 

aplicação de um questionário, em Escala de Likert, elaborado com base no Guia de 

Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de 

Obra, anexo IV da IN nº 02/2008/SLTI/MPOG.  

No que se refere ao objetivo específico “Destacar as atividades para a fiscalização 

dos contratos de terceirização, conforme diretrizes do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão do Governo Federal (MPOG)”, o assunto foi abordado na seção 5.3 da aplicação do 

método, onde foram expostas todas as atividades de fiscalização de contratos terceirizados de 

acordo com a IN nº 02/2008. 

Em relação ao objetivo específico “Identificar o grau de execução e o grau de 

importância atribuído à fiscalização de contratos de terceirização pelos servidores fiscais”, os 

resultados foram expressos na seção 5.6.2 da aplicação do método, onde foram mostrados as 

médias, os desvios-padrão e os coeficientes de variação que representam os níveis de 

execução e de importância atribuídos pelos fiscais às atividades de fiscalização de contratos 

de terceirização. As médias foram encontradas por meio da utilização do software estatístico 

SPSS. 

No que concerne ao objetivo específico “Analisar as possíveis relações entre o 

grau de execução e o grau de importância atribuído à fiscalização de contratos de 
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terceirização pelos servidores fiscais”, o assunto foi abordado também na seção 5.6.2 da 

aplicação do método, mediante a análise das diferenças entre as médias dos níveis de 

execução e de importância dos fatores. 

Ao se comparar o grau de execução e o nível de importância atribuído pelos 

servidores fiscais às atividades de fiscalização de contratos de terceirização, verificou-se que 

para todos os fatores os níveis de importância são superiores aos de execução. O único fator 

que apontou resultados bem próximos de execução e importância foi o Fator 4 “Fiscalização a 

ser feita antes do pagamento da fatura”, exprimindo uma diferença de apenas -0,17. 

Ao se analisarem as médias atribuídas para a execução das atividades, verificou-se 

que a pior média atribuída foi para a dimensão 6.5. “Solicitar à empresa comprovantes de 

realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem exigidos por lei ou pelo contrato” 

(2,14), referente ao Fator 6 “Cumprimento das obrigações trabalhistas”. As demais dimensões 

desse fator, entretanto, obtiveram resultados positivos, acima de 3. 

Outra dimensão que obteve um nível de execução abaixo do esperado, no entanto 

em que a média geral do fator foi positiva, foi a dimensão 2.1. “Elaborar planilha-resumo do 

contrato com informações dos empregados terceirizados” (2,84), referente ao Fator 2 

“Fiscalização no início da prestação do serviço”.   

Conclui-se que essas duas dimensões precisam ser trabalhadas pela Administração, 

a fim de incentivar os fiscais a realizarem, pois talvez por desconhecimento ou sobrecarga de 

trabalho, essas atividades não estejam sendo executadas. 

Destacam-se como resultados críticos as médias gerais de execução das atividades 

dos fatores 3 e 8. Com relação ao Fator 3 “Fiscalização no primeiro mês da prestação do 

serviço”, apenas uma dimensão apontou média acima de 3, estando as outras duas abaixo. A 

dimensão 3.2. “Conferir as CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela 

execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada” e a 

dimensão 3.3. “Verificar os exames médicos admissionais dos empregados da contratada que 

prestarão os serviços”, denotaram médias de 2,98 e 2,59, respectivamente.  

O pior resultado, em termos de fator, corresponde ao Fator 8 “Fiscalização a ser 

feita quando da rescisão ou extinção do contrato”, cuja média geral de execução foi de 2,45, 

pois todas as suas dimensões registraram médias abaixo de 3. Portanto, isso se configura 

como grande fragilidade na fiscalização dos contratos terceirizados, pois não está havendo a 

preocupação de conferir os documentos demissionais dos funcionários dispensados pela 

contratada após o encerramento do contrato. 
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Com a análise do coeficiente de variação, pode-se concluir que, de modo geral, as 

médias atribuídas possuem elevado grau de representatividade. As exceções a esta afirmação, 

contudo, são os níveis de execução das dimensões 2.2 “Conferir, por amostragem, as carteiras 

de trabalho e previdência social – CTPS”; 3.3 “Verificar os exames médicos admissionais dos 

empregados da contratada que prestarão os serviços”; 6.5 “Solicitar à empresa comprovantes 

de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem exigidos por lei ou pelo 

contrato”; além de todas as dimensões do Fator 8 “Fiscalização a ser feita quando da rescisão 

ou extinção do contrato”.  

Verificou-se que as médias atribuídas nessas dimensões possuem baixa 

representatividade, pois os C.V. indicaram valores superiores a 30%. Esse fato, entretanto, só 

foi verificado no nível de execução, pois todas as dimensões no nível de importância 

indicaram alto grau de representatividade. Portanto, conclui-se que os respondentes 

convergem para a mesma opinião, em maior representatividade, em relação à importância das 

atividades de fiscalização do que para a execução dessas atividades. 

Destacam-se, ainda, os resultados obtidos com as indagações abertas, onde se 

constatou que a maioria dos fiscais são designados por possuírem uma função de chefia ou, 

também, por estarem lotados no setor responsável pelos serviços terceirizados, como, por 

exemplo, infraestrutura e serviços gerais. 

Comprovou-se, também, que as principais ações que a Administração poderia 

realizar para melhorar o desempenho dos fiscais são realizar capacitações periódicas para os 

fiscais, até mesmo antes do início do contrato, e aumentar o número de fiscais de contratos 

para não sobrecarregar os servidores com o volume de atribuições, tendo em vista o fato de 

que a fiscalização de contratos é uma função que se acumula às atribuições do cargo do 

servidor. 

Ante o exposto, espera-se que os resultados deste estudo provoquem o interesse e 

estimulem os gestores públicos à busca de meios de melhorar o processo de fiscalização de 

contratos de serviços terceirizados com cessão de mão de obra, maximizando as condições de 

trabalhos dos servidores fiscais que, na maioria das vezes, estão sobrecarregados de atividades 

e não conseguem desempenhar uma boa fiscalização. 

Propõe-se, portanto, que sejam realizados fóruns para discussões e encontros com 

todos os fiscais de contratos de terceirização da instituição, para que, juntamente com a 

Administração, possam buscar opções para soluções de problemas, além de maior 

aprendizado por meio de troca de experiências. 
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Propõe-se, também, que a Reitoria da instituição busque realizar um 

benchmarking interno com os campi, a fim de identificar as melhores práticas na fiscalização 

de contratos dentro da instituição, pois, como foi relatado no item 5.6.3 “Análise 

interpretativa do relato dos participantes”, há um campus que possui manual de 

procedimentos para fiscalização e designa os fiscais conforme o seu conhecimento 

administrativo e interesse em fiscalizar. Tal prática poderia ser aproveitada e expandida para 

toda a instituição, possibilitando uma gestão mais uniforme dos contratos, contribuindo para 

uma fiscalização eficiente.  

Ressalta-se que os resultados obtidos neste estudo não podem ser expandidos às 

demais IFES ou instituições públicas, pois é um estudo de caso e, como tal, possui limitações, 

uma vez que cada instituição tem as próprias características e que podem ser influenciadas 

pelo local e época onde se inserem. Outro fator limitante corresponde à possibilidade de 

algumas respostas não traduzirem o sentimento fidedigno do servidor, por motivos 

conscientes ou inconscientes, em relação ao que se pergunta.  

Por fim, cabe salientar que os estudos na área de fiscalização de contratos não são 

suficientes e necessitam de aprofundamento científico. Faz-se necessária, por conseguinte, a 

realização de estudos futuros, principalmente para: propor um modelo de fiscalização de 

contratos para as IFES; analisar meios de medição da eficiência e da eficácia da fiscalização 

de contratos; analisar a gestão do conhecimento na atividade de fiscalização de contratos; e 

examinar táticas para melhorar a escolha e a capacitação dos servidores para a atividade de 

fiscalização. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

Prezado participante, 

 

A presente pesquisa acadêmica tem como objetivo conhecer qual a sua percepção sobre as 

atividades de fiscalização de contratos de serviços de terceirização, com relação ao grau de 

execução dessas atividades, bem como a importância atribuída para essas atividades. É parte 

integrante da minha dissertação no Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da 

Educação Superior, requisito parcial para a obtenção do título na Universidade Federal do 

Ceará. 

 

Os dados solicitados são para fins exclusivamente acadêmicos e não serão divulgados de 

forma individualizada, em hipótese alguma, sendo garantido total sigilo das respostas e as 

mesmas serão utilizadas unicamente para fins de estudo.  

 

Sua participação é fundamental para o sucesso desse estudo. Por tal razão, penhoro 

antecipadamente o meu mais sincero agradecimento! 

 

Parte I - Dados do (a) participante (a): 

 

1. Sexo: 1.( ) Masculino   

          2.( ) Feminino 

 

2. Nível de escolaridade: 1.( ) Médio   

                                     2.( ) Superior   

                                     3.( ) Especialização   

                                     4.( ) Mestrado  

                                     5.( ) Doutorado 

 

3. Tempo na instituição (em anos): _______ 

 

4. Tempo como fiscal de contrato (em anos): _______ 

 

5. Você já participou de algum evento de capacitação (fórum, seminário, curso ou 

treinamento) sobre fiscalização de contratos de terceirização com cessão de mão de obra?  

1.( ) Sim  

2.( ) Não 

 

6. Em relação à Lei nº 8.666/1993, qual seu nível de conhecimento? 

1.( ) Nenhum  

2.( ) Baixo  

3.( ) Médio  

4.( ) Alto 

 

7. Em relação à Instrução Normativa nº 02/2008/SLTI/MPOG, qual seu nível de 

conhecimento? 

1.( ) Nenhum  

2.( ) Baixo  

3.( ) Médio  

4.( ) Alto 
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Parte II - Para as próximas indagações considerar as legendas abaixo: 

 
GRAU DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

               1 Nunca                  2 Raramente                   3 Frequentemente                    4 Sempre 

 
GRAU DE IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES 

    1 Não Importante               2 Pouco Importante                3 Importante                   4 Muito Importante 

 

 
FATORES E DIMENSÕES   

1. Em relação à salvaguarda de documentos da licitação e da 

contratação, qual o grau de execução e importância para as 

atividades descritas abaixo: 

GRAU DE 

EXECUÇÃO 

GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 

1.1 Manter cópia dos documentos da licitação, como edital e termo 

de referência. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

1.2 Manter cópia do contrato assinado, aditivos, notas de empenho 

e publicações referentes ao contrato. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

2. Em relação ao momento em que a prestação de serviço é 

iniciada, qual o grau de execução e importância para 

atividades descritas abaixo: 

GRAU DE 

EXECUÇÃO 

GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 

2.1 Elaborar planilha-resumo do contrato com informações dos 

empregados terceirizados. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

2.2 Conferir, por amostragem, as Carteiras de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS.  
1     2     3     4 1     2     3     4 

2.3 Verificar se o número de terceirizados coincide com o previsto 

no contrato.  
1     2     3     4 1     2     3     4 

2.4 Verificar se o salário dos terceirizados coincidem com o 

previsto no contrato e na Convenção Coletiva de Trabalho da 

Categoria - CCT. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

2.5 Verificar a existência de obrigações adicionais, para a empresa 

terceirizada, constantes na Convenção Coletiva de Trabalho da 

Categoria - CCT. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

2.6 Verificar a existência de condições insalubres ou de 

periculosidade no local de trabalho. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

3. Em relação ao primeiro mês da prestação dos serviços, qual 

o grau de execução e importância para atividades descritas 

abaixo: 

GRAU DE 

EXECUÇÃO 

GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 

3.1 Conferir a relação autenticada dos empregados com nome 

completo, função, horário de trabalho, RG, CPF, e indicação dos 

responsáveis técnicos pelos serviços. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

3.2 Conferir as CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis 

técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, 

devidamente assinadas pela contratada. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

3.3 Verificar os exames médicos admissionais dos empregados da 

contratada que prestarão os serviços. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

4. Em relação à fiscalização a ser feita antes do pagamento da 

fatura, qual o grau de execução e importância para 

atividades descritas abaixo: 

GRAU DE 

EXECUÇÃO 

GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 

4.1 Consultar a situação da empresa junto ao SICAF. 1     2     3     4 1     2     3     4 

4.2 Conferir as Certidões Negativas de Débito do INSS, de Tributos 

e Contribuições Federais, do FGTS, e a de Débitos Trabalhistas, 

caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

4.3 Encaminhar a nota fiscal ao setor financeiro do órgão dentro do 

prazo legal para a retenção da contribuição previdenciária. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

5. Em relação à fiscalização diária dos serviços, qual o grau de 

execução e importância para atividades descritas abaixo: 

GRAU DE 

EXECUÇÃO 

GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 

5.1 Realizar solicitações de serviços, reclamações ou cobranças 

diretamente ao preposto da empresa. 
1     2     3     4 1     2     3     4 
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5.2 Conferir por amostragem, diariamente, os empregados 

terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e 

se estão cumprindo a jornada de trabalho. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

5.3 Orientar aos empregados terceirizados que qualquer alteração na 

forma de prestação do serviço, como negociar folgas e 

compensação de jornada deve ser tratada diretamente com a 

empresa contratada. 

1     2     3     4 1     2     3     4 

6. Em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas, 

qual o grau de execução e importância para atividades 

descritas abaixo: 

GRAU DE 

EXECUÇÃO 

GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 

6.1 Verificar, por amostragem, os extratos da conta do INSS e do 

FGTS dos empregados. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

6.2 Solicitar, por amostragem, à empresa contratada comprovantes 

de entrega de benefícios suplementares obrigatórios por força 

legal, convenção ou acordo coletivo (vale-transporte, vale-

alimentação e outros). 

1     2     3     4 1     2     3     4 

6.3 Verificar a folha de pagamento analítica de qualquer mês da 

prestação dos serviços. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

6.4 Verificar a cópia dos contracheques dos empregados em 

qualquer mês da prestação do serviço ou sempre que necessário. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

6.5 Solicitar à empresa comprovantes de realização de eventuais 

cursos de treinamento e reciclagem exigidos por lei ou pelo 

contrato. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

7. Em relação aos indícios de irregularidades, qual o grau de 

execução e importância para atividades descritas abaixo: 

GRAU DE 

EXECUÇÃO 

GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 

7.1 Nos casos de irregularidades na prestação dos serviços, 

comunicar à Administração para a aplicação das sanções 

cabíveis. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

7.2 Nos casos de irregularidades no recolhimento das contribuições 

previdenciárias, oficiar ao Ministério da Previdência Social e à 

Receita Federal do Brasil, bem como comunicar à 

Administração. 

1     2     3     4 1     2     3     4 

7.3 Nos casos de irregularidades no recolhimento do FGTS, oficiar 

ao Ministério do Trabalho e Emprego, bem como comunicar à 

Administração. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

8. Em relação à fiscalização a ser feita quando da rescisão ou 

extinção do contrato, qual o grau de execução e importância 

para atividades descritas abaixo: 

GRAU DE 

EXECUÇÃO 

GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 

8.1 Verificar e arquivar os termos de rescisão dos contratos de 

trabalho dos empregados terceirizados, devidamente 

homologados. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

8.2 Verificar e arquivar as guias de recolhimento da contribuição 

previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

8.3 Verificar e arquivar os extratos dos depósitos efetuados nas 

contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado 

dispensado. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

8.4 Verificar e arquivar os exames médicos demissionais dos 

empregados dispensados. 
1     2     3     4 1     2     3     4 

 

Parte III – Responda as perguntas abaixo: 
 

1. Como você foi selecionado para ser fiscal de contrato? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. O que a instituição onde você trabalha poderia fazer para melhorar o seu desempenho 

como fiscal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO GRAMATICAL E ESTILÍSTICA 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO (ABNT) 

 

 


