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RESUMO 
 

A UFRN, uma autarquia federal, passou a adotar a terceirização de mão de obra no 

final da década de 90, para adequar-se à nova realidade trazida pela Reforma 

Gerencial do Estado. Atualmente, tem firmados cinco contratos administrativos de 

terceirização de mão de obra, englobando 1.557 funcionários em 38 categorias 

funcionais, gerando uma despesa anual de cerca de 49 milhões de reais. Os 

contratos são regulamentados pela Lei 8.666/93, que prevê em seu artigo 67 o 

“acompanhamento” e a “fiscalização” dos contratos pelo órgão contratante. Na 

UFRN esse acompanhamento tem apresentado falhas em sua execução, o que 

acarreta prejuízos à qualidade do serviço prestado e expõe a Universidade a 

responder de forma subsidiária em ações trabalhistas movidas por funcionários das 

empresas contratadas. Com o objetivo de possibilitar um acompanhamento mais 

eficiente dos contratos de mão de obra com dedicação exclusiva da UFRN, por meio 

de ações de gestão e ferramentas informatizadas, propôs-se esse Projeto de 

Intervenção. Trata-se de uma pesquisa-ação, na qual foi feito um diagnóstico com 

base em pesquisa documental dos contratos de terceirização de mão de obra e do 

Acórdão n° 2.749/2015 do TCU - resultante de uma auditoria aos contratos –; e uma 

revisão da literatura sobre terceirização, contratos administrativos e gestão e 

fiscalização de contratos. Em seguida, definiu-se um modelo de gestão que 

contempla o planejamento das contratações; uma estrutura e rotinas mais 

adequadas à fiscalização de contratos; e a divisão de responsabilidades e 

capacitação dos atores envolvidos no processo acompanhamento dos contratos. 

Espera-se com o modelo proposto propiciar à UFRN a contratação mais adequada 

às suas reais necessidades; o afastamento da responsabilidade subsidiária em 

ações trabalhistas; maior segurança e economia nos pagamentos às empresas 

contratadas; e a melhoria na prestação dos serviços pelas empresas terceirizadas. 

 

Palavras-chave: terceirização, gestão de contratos, fiscalização de contratos, gestão 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

UFRN, a federal autarchy, began adopting the outsourcing of labor in the late 1990s, 
to adapt to the new reality brought about by the State Management Reform. 
Currently, it has signed five contracts for outsourcing labor, comprising 1,557 
employees in 38 functional categories, generating an annual expense of about 49 
million reais. Contracts are regulated by Law 8.666 / 93, which provides in its article 
67 "monitoring" and "inspection" of contracts by the contracting institute. In UFRN, 
this monitoring has presented failures in its execution, which causes damages to the 
quality of the service provided and exposes the University to respond in a subsidiary 
way in labor lawsuits filed by employees of the contracted companies. With the 
objective of enabling a more efficient follow-up of the labor contracts with exclusive 
dedication in UFRN, through management actions and computerized tools, this 
Intervention Project was proposed. This is an action research, in which a diagnosis 
was made based on documentary research of the contracts of outsourcing of labor 
and Judgment No. 2,749/2015 of TCU - resulting from a contract audit; And a review 
of the literature on outsourcing, administrative contracts, and contract management 
and oversight. Next, a management model was defined that contemplates the 
contracting planning; A structure and routines more adequate to the control of 
contracts; And the division of responsibilities and capacity building of the actors 
involved in the contract monitoring process. The proposed model is expected to 
provide UFRN with the hiring most adequate to its real needs; The removal of 
subsidiary liability in labor lawsuits; Greater security and savings in payments to 
contracted companies; And the improvement in the provision of services by 
outsourced companies. 

 
 
Keywords: outsourcing, contract management, supervision contracts, public 
management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A terceirização é um mecanismo de gestão que foi largamente difundido 

no mundo a partir do final da década de 1980, sob a premissa de que as 

organizações deveriam priorizar suas atividades-fim, e, portanto, subcontratarem 

empresas para a realização das atividades-meio (MARCELINO; CAVALCANTE, 

2012).  

A partir da década de 1990, a Administração Pública brasileira passa a 

fazer sistemática utilização da terceirização no aparelho estatal, em consonância 

com os princípios da nova reforma administrativa do Estado (SENHORAS, 2013). 

Um dos componentes básicos da reforma do Estado dos anos 90 era a 

delimitação de suas funções. Nesse sentido a terceirização se revelou uma 

poderosa ferramenta no esforço do enxugamento do quadro de servidores 

pertencentes à máquina pública (BRESSER PEREIRA, 1998). 

Nessa linha de raciocínio o Plano Diretor de Reforma do Aparelho de 

Estado (PDRAE) (BRASIL, 1995) promoveu a reformulação da Administração 

Pública Federal, com a edição de uma nova legislação que passou a permitir a 

execução indireta de atividades, antes exercidas por servidores públicos. 

A extinção de cargos foi definida pelo Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 

1997 (BRASIL, 1997), no âmbito da administração Pública Federal, e, a partir da Lei 

nº 9.632 de 7 de maio de 1998 (BRASIL, 1998), definiu-se que os cargos poderiam 

ser objeto de execução indireta.  A extinção atingiu cargos ocupados em atividades 

acessórias, instrumentais ou complementares: atividades de conservação e limpeza, 

segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações.  

A partir dessa nova legislação, em 1998 a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), uma autarquia federal, passou a adotar a terceirização de 

mão de obra em substituição aos cargos extintos, antes ocupados por servidores. 

A terceirização foi a solução adotada pela UFRN para não ter suas 

atividades prejudicadas ou até mesmo interrompidas, por se tratarem de cargos 

imprescindíveis ao funcionamento de suas diversas unidades. Desde então, a 
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terceirização nunca foi interrompida na instituição, seja pelas renovações 

contratuais, com duração máxima de cinco anos, conforme a Lei de Licitações e 

Contratos (BRASIL, 1993), seja pelas novas contratações realizadas.  

Atualmente a UFRN tem, firmados, cinco contratos administrativos de 

terceirização de mão de obra com dedicação exclusiva, empregando 1.557 (mil 

quinhentos e cinquenta e sete) funcionários, em 38 (trinta e oito) categorias 

funcionais. Em 2016 a despesa com terceirização atingiu o montante de R$ 

49.393.604,02 (quarenta e nove milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e 

quatro reais e dois centavos) (SIPAC, 2017). 

 O “acompanhamento” e a “fiscalização” dos contratos pelo órgão 

contratante são previstos na Lei de Licitações e Contratos em seu artigo 67(BRASIL, 

1993). Maior detalhamento sobre o acompanhamento dos contratos administrativos 

foi trazido pela Instrução Normativa 02/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (IN nº 02/2008 

SLTI/MPOG) (BRASIL,2008), no âmbito da Administração Federal, que inova, ao 

definir as funções do “gestor”, do “fiscal técnico” e do “fiscal administrativo” do 

contrato, estabelecendo uma série de diretrizes aos servidores públicos que as 

exercem.  

A Pró-reitoria de Administração (PROAD) é o órgão, diretamente 

subordinado à Reitoria da UFRN, responsável pelas licitações e contratações 

administrativas e conta na sua estrutura com a Diretoria de Gestão e Fiscalização de 

Contratos (DGC), unidade responsável pela gestão e fiscalização dos contratos 

administrativos firmados pela Universidade.  Pela limitação de pessoal e grande 

carga de atribuições da DGC, essa fiscalização é compartilhada com as unidades 

administrativas e acadêmicas da UFRN, usuárias dos serviços contratados. 

Dessa forma, embora não esteja formalmente estabelecido, pode se 

inferir que a fiscalização se divide em administrativa e técnica. A DGC, por meio dos 

seus setores subordinados, realiza a fiscalização administrativa do contrato, que 

consiste na checagem do cumprimento das obrigações trabalhista da empresa 

contratada com os seus funcionários.  

O fiscal administrativo também assessora o gestor nos trâmites 

burocráticos - formalização dos processos de aditivos contratuais, acompanhamento 
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dos prazos, formalização dos processos de sanção, conferência de Planilhas de 

Custo e Formação de Preços (PCFP), formalização dos processos de pagamento, 

entre outros.  

Já a fiscalização técnica é realizada por servidor público nomeado como 

fiscal de contrato na unidade usuária dos serviços. Atualmente, cerca de 70 

(setenta) servidores fazem esse papel, com atribuição de verificar, dentre outros 

aspectos, a conformidade na prestação do serviço, a frequência e pontualidade do 

funcionário, conforme cláusulas contratuais. O fato de a fiscalização técnica ser 

realizada por servidores lotados em unidades acadêmicas prejudica o controle pelo 

gestor de contrato, uma vez que não existe subordinação hierárquica funcional entre 

o gestor e o fiscal técnico.  

O gestor de contratos se responsabiliza, portanto, por acompanhar a 

fiscalização administrativa e técnica do contrato. Será o responsável pelos 

encaminhamentos que se fizerem necessários a partir das ocorrências informadas 

pelos fiscais técnicos e administrativos. Os fiscais agem como assessores do gestor 

que terá o poder de decisão sobre os contratos. O gestor é quem irá propor a 

abertura de processos administrativos por descumprimento contratual da empresa, 

avaliar a prestação de serviço para subsidiar a renovação contratual ou até a 

rescisão contratual. É, portanto, o gestor o representante da Administração junto às 

contratadas pelas questões mais fundamentais do contrato, àquelas que irão 

interferir na continuidade da prestação do serviço ou não. Os fiscais representam a 

Administração nas questões mais rotineiras, com limitado poder de decisão. 

Esses atores responsáveis pelo acompanhamento de contratos contam 

com uma importante ferramenta de informática que é o Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). O SIPAC tem um módulo específico 

para o gerenciamento dos contratos administrativos, pelo qual são realizados os 

registros pertinentes à execução dos contratos administrativos da UFRN.    

Alguns indícios denotam a necessidade de um melhor acompanhamento 

dos contratos administrativos de terceirização da UFRN. Pareceres da Auditoria 

Interna da UFRN (AUDIN), inúmeras comunicações de servidores com reclamações 

sobre a execução dos contratos e mais de 60 sanções administrativas, no período 

de um ano, aplicadas às empresas prestadoras de serviços, dão conta da 

insatisfação da comunidade acadêmica com os serviços prestados. 
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Diversos são os problemas percebidos pela DGC na execução dos 

contratos de terceirização: falta de funcionários aos postos de serviço sem a 

substituição em tempo hábil; insatisfação dos funcionários prestadores de serviços 

com a empresa empregadora com ocorrências de atrasos no pagamento de verbas 

trabalhistas (salários, férias, auxílio alimentação, vale transporte, etc.), com 

consequente reflexo negativo nos serviços prestados; falta, ocasionalmente, de 

equipamentos de proteção individual (EPI) para uso do funcionário terceirizado; falta 

de capacitação dos funcionários para exercício de suas atividades; desvio de 

funções dos funcionários para atividade diversa para a qual foi contratado; 

ingerência de servidores públicos da UFRN sobre os funcionários terceirizados; 

paralisação dos serviços promovida pelos sindicatos laborais em reclamação a 

direitos trabalhistas não cumpridos pela empresa contratada; e inércia das empresas 

contratadas na resolubilidade das ocorrências, apesar de constante penalização das 

mesmas. 

Outrossim, a fiscalização administrativa tem se mostrado ineficaz no 

objetivo de eliminar as ocorrências de descumprimento de obrigações trabalhistas 

pelas contratadas, o que acarreta prejuízos à qualidade do serviço prestado, bem 

como expõe a UFRN a responder de forma subsidiária em ações trabalhistas 

movidas por funcionários das empresas contratadas. As citações em ações 

trabalhistas obrigam que um representante da UFRN compareça às audiências na 

Justiça do Trabalho além de um Advogado Geral da União, mobilizando 

semanalmente esses servidores de seus postos de trabalho, fato que poderia ser 

evitado, ou ter diminuída a frequência, com uma fiscalização administrativa mais 

eficaz. 

Outro aspecto importante da relação contratual é que para a empresa 

contratada receber o pagamento pela prestação dos serviços, a legislação exige que 

um representante da Administração ateste que os serviços foram devidamente 

prestados. No caso da terceirização, é necessário também que se comprove a 

devida quitação das obrigações trabalhistas pela contratada. As empresas 

contratadas dependem, portanto, da verificação dos fiscais técnicos e 

administrativos para que o gestor autorize o pagamento das faturas de serviços. 

Esse processo de pagamento tem ultrapassado mais de trinta dias, o que gera 

direito a juros moratórios às contratadas. 
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Além dos problemas cotidianos, diversas inconformidades envolvendo o 

planejamento e a rotina administrativa dos contratos de terceirização da UFRN 

foram relatados em processo de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), no 

ano de 2014, que culminou com o Acórdão n° 2.749/2015 – TCU – Plenário 

(BRASIL, 2015). 

Pelos achados do TCU, abordados mais adiante, ficou evidente a 

expectativa do órgão de controle de uma gestão contratual de maneira mais 

abrangente nas diversas fases da contratação, inclusive a que antecede a sua 

execução, o processo licitatório. O TCU espera que a gestão contratual vá além do 

simples acompanhamento, que a própria execução contratual possa dar subsídios 

para as novas licitações no intuito de se evitar os erros cometidos durante a 

execução contratual.   

Embora não seja responsabilidade da gestão dos contratos a elaboração 

de editais de licitação, é seu papel o levantamento de dados durante a execução 

contratual dos principais problemas e das reais necessidades dos usuários dos 

serviços para dar subsídios aos editais de licitações nas contratações seguintes. E 

só terá condições de fazê-lo com as informações dos fiscais, conhecedores da rotina 

da execução contratual. É importante, portanto, a participação do gestor do contrato 

na elaboração e crítica aos editais de licitação, com base nas ocorrências de 

experiências adquiridas dos contratos anteriores, uma vez que os contratos têm uma 

periodicidade máxima de 5 anos e a mão de obra terceirizada é uma necessidade 

constante.  

Por todo o exposto, fica clara a necessidade de repensar a gestão e 

fiscalização dos contratos de terceirização da UFRN. Esse projeto visa, portanto, a 

melhoria dos processos administrativos e a implementação de ferramentas 

informatizadas que possibilitem um  acompanhamento mais eficiente dos contratos 

de terceirização pela DGC.  

Como objetivos específicos, o projeto de intervenção pretende:  

a) Propor ações de gestão para a designação, a responsabilização e a 

capacitação dos gestores e fiscais de contratos; 
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b) Propor uma estrutura e rotinas à DGC que possibilitem condições para 

uma efetiva fiscalização administrativa dos contratos de terceirização de mão de 

obra; 

c) Propor o incremento do Módulo de Contratos do SIPAC que auxilie nas 

rotinas do acompanhamento dos contratos de terceirização de mão de obra; e  

d) Propor  ações de gestão que auxiliem no planejamento das 

contratações de serviço de mão de obra terceirizada. 

O presente projeto de intervenção justifica-se, dada a dimensão dos 

serviços prestados por meio dos contratos de mão de obra, atividades 

imprescindíveis ao funcionamento da Universidade, como limpeza, manutenção de 

instalações, motoristas, segurança, entre outras atividades que já não podem mais 

ser exercidas por servidores, uma vez que essas funções foram extintas da carreira 

pública federal. Mudanças substanciais no sistema de gestão e fiscalização de 

contratos resultarão em benefícios ao desempenho institucional, em termos de 

aumento de eficiência, redução de custos, aumento de efetividade. A melhoria na 

prestação dos serviços depende, obrigatoriamente, da fiscalização efetiva dos 

contratos, tornando-se necessário um real acompanhamento do mesmo, pelo gestor 

dos contratos e pelos seus fiscais. 

Os contratos contam com 1.557 (mil, quinhentos e cinquenta e sete) 

empregados, quantidade significativa de pessoal, se considerarmos que o número 

de servidores técnicos administrativo é de cerca de 3.200 (três mil e duzentas) 

pessoas, e movimentam valor considerável de recursos financeiros.  

As lacunas encontradas nos normativos de gestão contratual fazem com 

que estes não sejam instrumentos suficientes para proporcionar acompanhamento 

eficaz dos contratos. Acrescenta-se, também, as particularidades do organograma 

da UFRN – que a divide em estruturas de hierarquia verticalizada e unidades 

acadêmicas com certo grau de autonomia, usuárias dos mesmos contratos. Tais 

fatos demandam a necessidade de instrumentos que a auxiliem no 

acompanhamento dos contratos.    

Além da melhoria gerada na prestação dos serviços, a fiscalização dos 

contratos é importante para eximir a UFRN de sanções judiciais em decorrência de 

ações trabalhistas movidas pelos funcionários das empresas contratadas. Pois, uma 
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vez provada a efetiva fiscalização por parte da Universidade, fica afastada a sua 

responsabilidade subsidiária em ações trabalhistas. 

Não é incomum as rescisões contratuais pela Administração Pública com 

empresas de terceirização pela baixa qualidade nos serviços prestados. O processo 

licitatório, que é muito voltado para obter economicidade nas contratações nem 

sempre consegue garantir prestadores de serviços qualificados. O que irá garantir o 

cumprimento das obrigações contratuais, portanto, são as eficazes gestão e a 

fiscalização dos contratos. 

O trabalho estrutura-se em mais cinco capítulos, além dessa Introdução, 

na qual foi feita uma abordagem inicial e sumária sobre a gestão e fiscalização dos 

contratos de terceirização na UFRN, bem como apresentados os objetivos da 

intervenção e a justificativa para a mesma. 

No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico, que constitui a 

base de apoio científico para a solução proposta, no qual são abordados os 

seguintes temas: Terceirização na Administração Pública e Gestão e Fiscalização de 

Contratos Administrativos. 

No terceiro capítulo é realizada uma descrição da instituição e do setor, 

onde será realizada a intervenção, UFRN e DGC, respectivamente, bem como dos 

contratos administrativos de terceirização de mão de obra vigentes. 

No quarto capítulo são apresentados os aspectos metodológicos da 

pesquisa. 

No quinto capítulo, denominado Modelo Atual, é realizado um diagnóstico 

do processo de gestão e fiscalização de contratos de terceirização da UFRN. 

No sexto capítulo, Modelo Proposto, tem-se uma descrição de um modelo 

de gestão a ser implantado com vistas a melhorar a gestão e fiscalização dos 

contratos. 

No sétimo e último capítulo, é realizada uma análise comparativa entre os 

dois modelos - atual e proposto -, no qual se evidencia as vantagens da 

implementação do novo modelo.  
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2 TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

2.1 TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

A palavra “terceirização” tem sua origem do latim terciariu, derivada do 

ordinal tertiariu.  Ao que tudo indica, esse neologismo é uma exclusividade brasileira; 

pois em todos os outros países, o termo usado refere-se à relação entre duas 

empresas, ou seja, é sempre a tradução da palavra subcontratação: em francês, 

soustraitance, em italiano, sobcontrattazione, em espanhol subcontratación, no 

inglês, outsourcing, em Portugal, subcontratação (MARCELINO; CAVALCANTE, 

2012). 

Por exemplo, na França, dá-se o nome de terceirização especificamente 

quando há uma empresa subcontratada trabalhando dentro da empresa principal, 

caso o trabalho seja realizado fora, o processo passa-se a se chamar externalização 

(externalizacion). No Brasil não é feita essa distinção entre terceirização e 

externalização, se evidencia apenas duas formas distintas de terceirizar 

(MARCELINO, 2007). 

A terceirização de serviços constitui-se em um dos mais importantes 

fenômenos contemporâneos da Administração, seja na seara da gestão pública ou 

de negócios privados (ALMEIDA, 2009). É um mecanismo de contratação que foi 

adotado por diversos países em diferentes décadas, desde 1950, com o objetivo de 

otimizar determinadas atividades-meio, diminuir riscos, custos trabalhistas e 

previdenciários (SENHORAS, 2013). 

Pode ser definida como: 

[...] um processo administrativo que pode ser compreendido pela 
transferência de determinadas atividades meio – de natureza periférica, 
acessória ou marginal em uma organização –, em benefício de um 
empreendedor autônomo ou outra organização que seja especializada e as 
tenha como atividade fim (SENHORAS, 2013, p. 150) 

Giosa (2003), define terceirização como: 

[...] um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades para 
terceiros –  com os quais se estabelece uma relação de parceria – Ficando 
a empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao 
negócio em que atua. (GIOSA, 1999, p. 73) 
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Senhoras (2013) ressalta ainda que: 

A estratégia da terceirização faz parte de um grande movimento de 
flexibilização e desregulamentação do Direito do Trabalho no contexto de 
esgotamento do Estado Keynesiano, cuja lógica é não apenas abrandar a 
rígida regulação trabalhista, mas também otimizar ganhos de eficiência com 
base em uma perspectiva gerencial de aumento de produtividade e de 
redução de custos (SENHORAS, 2013, p. 150) 

 

Di Pietro (1999, p. 163), afirma que “existe certo consenso entre os 

doutrinadores do direito do trabalho, em definir a terceirização, como a contratação 

por determinada empresa, de serviços de terceiros para o desempenho de 

atividades-meio”. 

No entanto, outros especialistas defendem que a terceirização não deve 

se restringir apenas às atividades-meio, devido marcos jurídicos tomarem como 

referência um critério absoluto de legalidade em cujo contexto, se torna difícil 

distinguir atividades-meio de atividades-fim, em virtude do grau de mutabilidade das 

competências e da complexidade das mesmas (MARTINS, 2003; PASTORE, 2006). 

Mais recentemente, somente se admite a terceirização, no âmbito da 

Administração Pública, Direta ou Indireta, quando o objeto da prestação de serviços 

se caracterize como atividade-meio, ou seja, aquele que venha a corroborar, apenas, 

para as atividade-fim da administração, e que tenha uma natureza de suporte ou 

apoio a estas atividades (SENHORAS, 2013; ASSE, 2007). É lícita, portanto, a 

terceirização das atividades consideradas complementares da Administração. 

Ressalta-se, ainda, que, mesmo nestas hipóteses, a terceirização será ilegal caso 

envolva serviços que integrem o plexo de atribuições de cargos ou empregos 

integrantes dos planos de cargos ou salários, dos órgãos ou entidades (ASSE, 2007). 

A legislação assevera, ainda, que para a terceirização ser considerada 

licita não pode haver elementos pertinentes à relação de emprego entre o tomador 

de serviços e os funcionários terceirizados (MEDEIROS, 2014). 

No Brasil, a Administração Pública foi pioneira na utilização dos serviços 

terceirizados, em razão do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967 que 

tratava de uma reforma administrativa do Estado e trazia a previsão de contratação 

de mão de obra sem a prévia realização de concurso público, para atividades não 

essenciais do Estado, embora a efetiva regulamentação da terceirização só tenha 

ocorrido em 1974, com a edição da Lei n° 6.019, de 03 de janeiro de 1974 
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(SENHORAS, 2013). 

É só a partir da década de 1990, entretanto, que o Estado passa a fazer 

uso sistemático da terceirização, por meio da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos e da Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos 

serviços de telecomunicações, bem como da Súmula 331 do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), em meio à discussão e implementação da reforma do Estado, 

envolvido em um problema de caráter econômico-político, que era a delimitação do 

seu tamanho. A redução do tamanho do Estado, principalmente em termos de 

pessoal, passava pelas ideias de privatização, “publicização” e, finalmente, 

terceirização, transferindo-se para o setor privado a incumbência de serviços 

auxiliares ou de apoio (BRESSER PEREIRA, 1998). 

A terceirização passou a ser a, partir de então, uma técnica amplamente 

utilizada no meio público, principalmente na ocupação de cargos acessórios e de 

apoio nos órgãos públicos de forma indireta por empresas contratadas (SENHORAS, 

2013). As bases para toda uma mudança cultural na gestão de pessoal dos entes 

públicos foram promovidas pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

em 1995, que definiu objetivos e estabeleceu diretrizes para a reforma da 

Administração Pública Brasileira (BRASIL, 1995). 

Especialistas e doutrinadores buscam mostrar que a transferência de 

atividades não estratégicas ao funcionamento da máquina administrativa para o 

setor privado acaba por convalidar uma lógica de privatização das relações de 

trabalho, que eventualmente, reduz custos, mas não necessariamente aumenta a 

qualidade ou a eficiência produtiva (SENHORAS, 2013). 

Esta interpretação negativa sobre a terceirização, em especial, na 

Administração Pública, está respaldada pela análise de variados casos em que 

empresas terceirizadas prestam atividades e serviços técnicos especializados, no 

entanto oferecem péssimas condições de trabalho aos empregados, os quais muitas 

vezes, eram, anteriormente, servidores públicos na execução das mesmas funções 

(DI PIETRO, 2006; SOUTO MAIOR, 2006; POCHMANN, 2008). 

A terceirização pode trazer muitas dificuldades à contratante, pois há 

empresas contratadas pouco capacitadas, a legislação trabalhista é restritiva, a 
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cultura de terceirização é equivocada em muitos casos, há carência de uma cultura 

de parceria entre contratante e contratada e a mão de obra do mercado é pouco 

qualificada. Tais problemas exigem, durante o contrato terceirizado, um 

gerenciamento eficiente e eficaz (MAGALHÃES et al, 2009). 

É impossível eliminar todos os riscos inerentes à terceirização, mas eles 

podem ser diminuídos, desde que haja a conscientização dos envolvidos a respeito 

de suas possibilidades de ocorrência. O conhecimento desses possíveis riscos leva 

a cuidados desde o processo licitatório até o encerramento dos contratos de 

serviços terceirizados. (FERNANDES; CARVALHO NETO, 2005). 

O Estado pode delegar a execução de alguns serviços por permissão, 

autorização, concessão ou simples contratação, sendo que nas três primeiras, 

encerra-se um regime jurídico do Direito Público, por serem atos unilaterais, já na 

simples contratação o Estado tem prerrogativas consoante o Direito Administrativo e 

o Direito Privado, por tratar-se de ato plurilateral, permitindo concluir que a 

contratação  de serviços pelo Poder Público, é na verdade uma terceirização de 

serviços públicos, sendo o contrato administrativo o instrumento desta terceirização 

(GIOSA, 1999). 

A terceirização, por ser uma matéria recente no Direito do Trabalho, não 

foi tratada de forma específica pela redação original da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), por esse motivo, o TST, para suprir tal carência legislativa, pouco a 

pouco, construiu seu entendimento através de súmulas e jurisprudências (NORAT, 

2012). 

O instituto da responsabilidade subsidiária da Administração Pública 

aparece nas revisões textuais de 2000 e 2011 da Súmula 331 do TST (BRASIL, 

2011), com a previsão de que os entes públicos integrantes da administração direta 

e indireta respondem subsidiariamente ao trabalhador quanto às obrigações 

trabalhistas, desde que tenham participado da relação processual e constem 

também do título executivo judicial: 

SÚMULA 331 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE 
(nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 
174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 
 
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no 
caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  
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II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não 
gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, 
indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de 
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e 
limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio 
do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 

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 
nº 8.666, de 21.06.1993, serviço 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. 

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas 
as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação 
laboral. 

 

Compreende-se que a nova redação da Súmula 331 do TST, ao manter a 

responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos processos de contratação 

de serviços terceirizados, em condições específicas, acabou por contrariar a decisão 

do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC) 16/2010, favorável à constitucionalidade do art. nº 71 da 

Lei 8.666/1993, que estabelecem: 

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, 
inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995) 

§ 2o 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. (Redação dada 
pela Lei nº 9.032, de 1995). 

 

Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/2010: 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com 
a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. 
Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. 
Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, h 1q, da Lei 
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federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação 
direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto 
vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, h 1q, da Lei federal nº 
8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 
1995. 

 

A modificação da Súmula 331, acabou por gerar uma situação de 

aparente conflito com a instância superior (jurisprudência contra legem), por 

justamente manter a responsabilidade pública da Administração, o que tenderá a 

levar a demandas judiciais em última instância, do trabalhador, a fim de obter um 

pronunciamento final do STF (SENHORAS, 2013). 

Observa-se agora, uma questão fática in eligendo, quando decorrente de 

culpa na escolha da empresa contratada, ou in vigilando, quando a própria 

Administração Pública apresentar um comportamento deficitário na má fiscalização 

de seu parceiro (SENHORAS, 2013). Logo o TST, de forma muito acertada, 

conseguiu atingir o mesmo efeito, havendo a responsabilização da Administração 

Pública se houver omissão culposa no dever de fiscalizar e de escolher 

adequadamente a empresa terceirizada (NORAT, 2012). 

A partir destes marcos legais, identifica-se a positividade legal da 

exigência de comprovação fática nos casos problemáticos de terceirização em que 

se reivindica responsabilidade da Administração Pública, uma vez que a 

subsidiariedade trabalhista passa a não ser automática, quando a empresa 

contratada eventualmente não cumprir com as suas obrigações trabalhistas 

juntamente a seus empregados (SENHORAS, 2013). 

Na prática, esta decisão significa que os representantes da Administração 

Pública, encarregados da fiscalização dos contratos de terceirização de mão de obra, 

devem ter ainda mais atenção e zelo no exercício de suas atividades, pois com a 

responsabilização subsidiária, aumenta a necessidade de um maior controle no 

cumprimento pelas empresas contratadas de suas obrigações trabalhistas, afim de 

evitar que esse possível custo recaia sobre o erário (FREITAS; MALDONADO, 2013). 

 

2.2 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

Na contratação de terceiros pela Administração Pública, a regra é realizar 
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processo licitatório e formalizar contrato administrativo para sua execução, para 

obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações, conforme art. 2º da Lei 8.666/93, denominada Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos (BRASIL, 1993). 

Atualmente, as licitações para as aquisições de bens e contratações de 

empresas prestadoras de serviços são feitas, no âmbito da Administração Pública 

Federal, preferencialmente, por pregão, na sua forma eletrônica, o mesmo foi 

instituído e regulamentado no âmbito da União através do Decreto nº 5.450/2005. 

Destacam-se entre as vantagens proporcionadas por este instrumento a maior 

celeridade dos procedimentos, a ampliação do leque de interessados e a maior 

transparência e publicidade dos atos administrativos (FREITAS; MALDONADO, 

2013). 

A contratação de serviços pela Administração Pública constitui-se um 

processo bastante complexo, composto por várias etapas (detecção da necessidade, 

elaboração do pedido, confecção do projeto básico, análise jurídica, divulgação da 

licitação, recebimento e análise das propostas, elaboração, assinatura e publicação 

do contrato, execução e pagamento dos serviços), envolvendo diversas áreas 

(requisitante, compras, jurídico, contratos, fiscalização e financeiro), que devem 

atuar sempre em estrita observância aos preceitos legais, de forma a garantir, 

sobretudo, a publicidade dos atos administrativos, a igualdade de condições e o 

tratamento isonômico aos interessados em contratar com o poder público (FREITAS; 

MALDONADO, 2013). 

A administração pública formaliza a execução indireta dos serviços 

contínuos por meio de contratos administrativos firmados com as empresas 

terceirizadas. O acompanhamento e a fiscalização dos contratos estão 

genericamente disciplinados no art. 67 da Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993). De forma 

mais específica, o MPOG, por meio da SLTI, publicou a Instrução Normativa nº 

02/2008 que regulamenta a contratação de serviços firmados com a esfera pública 

(BRASIL, 2008). Esse instrumento normativo, bem como suas posteriores alterações 

contemplam uma série de boas práticas consolidadas pela jurisprudência do TCU, 

acrescentando inovações importantes no modo de planejar, contratar e gerenciar 

esses serviços (ALMEIDA, 2009; SAMPAIO, 2012). 
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Para a contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de 

mão de obra, é muito importante ressaltar que o art. 29-A da IN 02/2008 elege a 

Planilha de Custos e Formação de Preços (PCFP) como a principal ferramenta a ser 

utilizada pelo agente público para verificação da exequibilidade dos preços 

propostos pelo licitante em sua proposta final de preço. 

Freitas e Maldonado (2013), ao analisarem as planilhas de custo e 

formação de preços, das contratações efetuadas entre 2005 e 2007, pela Fiocruz 

(Fundação Oswaldo Cruz), observaram indícios de subdimensionamento de custos, 

uma vez que alguns valores cotados são insuficientes para fazer face às despesas 

às quais se referem. Ficou evidenciado em 75% dos casos avaliados, esse 

subdimensionamento, principalmente na descrição das despesas administrativas, 

lucro, reservas técnicas e verbas rescisórias, e em 57,14% dos casos, quando 

analisadas a previsão de uso de EPI e uniformes. Logo é importante que se avalie a 

exequibilidade, no certame licitatório, das propostas ofertadas, pois a execução de 

um contrato com valores subdimensionados é marcada por dificuldades, para a 

própria empresa contratada, para os agentes públicos encarregados da fiscalização 

da prestação de serviço, para os trabalhadores vinculados à execução do contrato e 

finalmente, aos usuários do serviço (FREITAS; MALDONADO, 2013). 

No que diz respeito especificamente aos contratos administrativos, 

Carvalho Filho (2014, p. 177) os conceitua como “o ajuste firmado entre a 

Administração Pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público, e 

tendo por objeto uma atividade que, de alguma forma, traduza interesse público”. 

Devemos atentar que tal conceito refere-se apenas aos denominados 

contratos administrativos propriamente ditos, onde a Administração é beneficiada 

com as chamadas prerrogativas da Administração Pública. 

Nesse sentido, Di Pietro, em sua Obra Direito Administrativo, aduz que: 

A expressão contratos da Administração é utilizada, em sentido amplo, para 
abranger todos os contratos celebrados pela Administração Pública, seja 
sob o regime de direito público, seja sob o regime de direito privado. E a 
expressão contrato administrativo é reservada para designar tão-somente 
os 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, 2008, p. 
237). 

 
Desde o início da execução do contrato administrativo, é obrigatório, por 
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parte da Administração Pública, o acompanhamento e a fiscalização do objeto 

contratado (art. 58, inciso III, da Lei nº 8.666/93), para que o contrato seja fielmente 

executado pelas partes (BRASIL, 1993). 

O grande e típico diferencial dos contratos administrativos são as 

chamadas “cláusulas exorbitantes” ou ainda “cláusulas de privilégios”, pois tais 

cláusulas exorbitam e extrapolam as características comuns dos contratos privados, 

gerando prerrogativas e vantagens à Administração Pública em relação à figura do 

contratado. Dentre essas cláusulas se evidencia o poder-dever da Administração 

Pública de nomear um agente para fiscalizar e acompanhar toda execução 

contratual. Em nosso ordenamento jurídico, as referidas cláusulas estão 

genericamente arroladas no Art. 58 da Lei 8.666/93, são elas (BRASIL, 1993): 

1) Alteração unilateral do contrato: o art. 58, I, da Lei 8.666/93 permite que 

a Administração altere cláusulas do contrato unilateralmente, sem o prévio 

consentimento do particular, com a finalidade de melhor adequá-lo aos interesses 

públicos. O art. 65, I, por sua vez, estabelece os casos e o modo como se processa 

essa alteração. 

2) Rescisão unilateral: a Administração poderá rescindir unilateralmente o 

contrato administrativo, antes do prazo previsto, e por interesse público, ou ainda por 

descumprimento de cláusulas contratuais pelo contratado, com a devida motivação e, 

principalmente, com a oportunidade do contraditório e ampla defesa do contratado, 

nos termos do art. 58, II, e Art. 78 e 79 da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 

3) Fiscalização: conforme o art. 58, III combinado com o art. 67 da Lei 

8.666/93, a Administração tem o dever-poder de nomear um agente da 

Administração Pública para fiscalizar e acompanhar toda a execução contratual. 

4) Aplicações de sanções: trata-se da possibilidade de Administração, 

direta e unilateralmente, portanto sem precisar recorrer ao Poder Judiciário, impor 

sanções ao contratado por descumprimento – parcial ou integral – do contrato 

administrativo, mas desde que assegurando a prévia defesa do contratado. As 

sanções são a advertência (Art. 87, I), a multa (art. 87, II), a suspensão temporária 

de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 anos (Art. 87, III), e, por fim, a declaração de inidoneidade 
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para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade (Art. 87, IV). 

5) Ocupação provisória: nos casos de serviços essenciais, ocupar 

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

contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas 

contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato 

administrativo (Art. 58, V). 

Em relação à fiscalização, observa-se que, a Administração tem o dever-

poder de nomear um agente da Administração Pública para fiscalizar e acompanhar 

toda a execução contratual, logo não se insere na esfera de discricionariedade do 

gestor a decisão de fiscalizar ou não, sendo o não-exercício desse, uma falta grave. 

O fundamento desta obrigatoriedade encontra-se na Lei nº 8666/1993, em seu artigo 

67, como segue: 

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
um representante da Administração especialmente designado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 

§ 1º 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. 

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes (BRASIL, 1993).  

 

O fiscal de contrato então, é a pessoa pertencente aos quadros da 

Administração, formalmente designada para acompanhar a execução do contrato, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato e determinando o que for necessário para regular as faltas ou defeitos 

observados (COSTA, 2013). 

Conforme facultado pelo art. 67 da Lei 8.666/93, acima referenciado, 

terceiro é a pessoa física ou jurídica contratada para auxiliar o fiscal na sua tarefa. 

Sua contratação não é obrigatória, cabendo à Administração verificar se a 

complexidade do contrato exige a assistência do mesmo (COSTA, 2013). 

A Lei de Licitações não fez distinção entre a figura do gestor e fiscal do 

contrato, já a IN 02/2008, descreve, em seu art. nº 31, § 2o, três figuras 
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administrativas envolvidas no acompanhamento e fiscalização dos contratos: 

I - gestor do contrato: servidor designado para coordenar e comandar o 
processo da fiscalização da execução contratual; (Incluído pela Instrução 
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

II - fiscal técnico do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do 
contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato; e (Incluído pela 
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

III - fiscal administrativo do contrato: servidor designado para auxiliar o 
gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do 
contrato. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 
2013) (BRASIL, 2008). 

 

Além desses atores, há o ordenador de despesa, que é responsável pela 

ordem efetiva de pagamento pela prestação regular (FERNANDES, 2014). 

Segundo o artigo art. 80, §1º do Decreto Lei 200/67, “ordenador de 

despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de 

empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio”. Logo, esse é o 

responsável pelo efetivo pagamento, pela liberação do dinheiro. Não 

necessariamente, precisa ter conhecimento de detalhes do contrato, no entanto, 

poderá ser responsabilizado caso haja erro ou negligência na verificação do aval do 

fiscal e gestor de contratos (FERNANDES, 2014). 

Mais recentemente, a Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016, do 

Ministério do Planejamento, que dispõe sobre as garantias contratuais ao 

trabalhador na execução indireta de serviços e os limites à terceirização de 

atividades, no âmbito da Administração Pública Federal, também descreve, no art. 6º 

e parágrafo único, a figura do gestor de contrato, bem como deixa claro que o 

mesmo poderá ser auxiliado por fiscais designados para esse fim, ou ser assistido 

por terceiros ou empresa, desde que justifique a necessidade de assistência 

especializada. Nos incisos I e II do referido artigo, descreve ainda que a contratante 

designará, formalmente, servidor ou empregado de seu quadro próprio para atuar 

como gestor do contrato de prestação de serviços, bem como estabelece que o 

mesmo será responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, registrará as 

ocorrências e adotará providências para o seu regular cumprimento (BRASIL, 2016).  

No que se refere à contratação de terceiros para assistência à 

fiscalização, é importante deixar claro que a responsabilidade primária pela 

fiscalização é sempre da Administração, o que, necessariamente, envolve o fiscal do 
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contrato (ALMEIDA, 2009). 

O fiscal do contrato é um personagem crucial, pois seu trabalho possibilita 

a caracterização das irregularidades cometidas pelo contratado, através da anotação 

correta nos livros de contratos e da juntada tempestiva de informações e 

documentos comprobatórios das ocorrências, permitindo o exercício do poder 

sancionador pela Administração.  Logo, a omissão na tomada de providências e 

decisões, por parte do fiscal de contrato, constitui falta punível administrativamente 

(ALMEIDA, 2009). 

Sobre esse controle da Administração Pública trazemos as considerações 

dos doutrinadores do direito: 

Indubitavelmente, o controle exercido pela Administração Pública sobre a 
execução do contrato tem um grande alcance, na medida em que ela traça 
as diretrizes e leva a efeito a fiscalização absoluta de todo o 
empreendimento (TANAKA, 2007, p. 150). 

A Administração Pública tem o dever de assegurar a boa marcha dos 
assuntos públicos, cabendo-lhe então a possibilidade de vigiar os 
particulares que nessa ordem de atividades atuam contratualmente, 
colaborando com ela (BAZILLI, 1996, p. 96). 

A fiscalização da execução do contrato abrange a verificação do material e 
do trabalho, admitindo testes, provas de carga, exame de qualidade, 
experiência de funcionamento e de produção, e tudo o mais que se 
relacionar com a perfeição da obra, do serviço ou do fornecimento. A sua 
finalidade é assegurar a perfeita execução do contrato, ou seja, a exata 
correspondência dos trabalhos com o projeto ou com as exigências 
previamente estabelecidas pela Administração, tanto nos seus aspectos 
técnicos quanto nos prazos de realização, e, por isso mesmo, há de pautar-
se pelas cláusulas contratuais, pelas normas regulamentares do serviço e 
pelas disposições do caderno de obrigações, se existente (MEIRELLES, 
2007 p. 235). 

 
Considerado, na maioria das vezes, apenas mais uma formalidade a ser 

cumprida, entretanto, durante a execução dos contratos, a fiscalização dos contratos 

tem sido relegada a um segundo plano, colocada como uma atividade acessória que 

se soma a outras atividades ordinárias do servidor, não sendo incomum que se 

nomeie o fiscal de contratos sem lhe desincumbir de outras tarefas que lhe são 

afetas, sem considerar que será necessário dedicar parte de seu tempo ao labor de 

fiscal. Outras tantas vezes, a capacidade técnica do servidor a ser nomeado é 

desconsiderada pela autoridade que o nomeia (COSTA, 2013). 

Segundo o Manual de Licitações & Contratos do TCU (2006), o 

acompanhamento e fiscalização do contrato é instrumento poderoso que o gestor 
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dispõe para defesa do interesse público. É dever da Administração acompanhar e 

fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, 

técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. A execução do contrato deve 

ser fiscalizada e acompanhada, de preferência, por representante do setor que 

solicitou o bem ou serviço. A Administração deve manter, desde o início até o final do 

contrato, profissional ou equipe de fiscalização habilitada, com a experiência técnica 

necessária ao acompanhamento e controle do serviço que está sendo executado. 

Ensina o professor Marçal Justen Filho que: 

O regime de Direito Administrativo atribui à Administração o poder dever de 
fiscalizar a execução do contrato (art. 58, III). Compete à Administração 
designar um agente seu para acompanhar diretamente a atividade do outro 
contratante. O dispositivo deve ser interpretado no sentido de que a 
fiscalização pela Administração não é mera faculdade assegurada a ela. 
Parte-se do pressuposto, inclusive, de que a fiscalização induz o contratado 
a executar de modo mais perfeito os deveres a ele impostos (2008, p. 748). 

 

A fiscalização do contrato administrativo é a parcela da gestão contratual 

que focaliza a exigência do cumprimento contratual por parte das contratadas. 

Distingue-se da gestão contratual, que é a condução integral do processo de 

contratação, desde a identificação das necessidades da Administração até o fim da 

execução do contrato, com o seu devido encerramento. E distingue-se, ainda, da 

auditoria contratual, que consiste na verificação das ações de gestores e fiscais, de 

maneira a permitir a avaliação geral dos procedimentos implementados, tanto do 

ponto de vista estritamente legal quanto do ponto de vista da qualidade da gestão e 

da fiscalização (ALMEIDA, 2009). 

A gestão é o serviço de gerenciamento de todos os contratos; a 

fiscalização é pontual. Na gestão, cuida-se, por exemplo, do reequilíbrio econômico-

financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à 

documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, etc. É um 

serviço que pode ser exercido por uma pessoa ou um setor. Já a fiscalização é 

exercida necessariamente por um representante da administração, especialmente 

designado, como preceitua a lei, que cuidará pontualmente de cada contrato 

(COSTA, 2013).  

Em pesquisa realizada em empresas brasileiras de grande porte, com 513 

gestores, os quais foram entrevistados sobre os desafios da gestão de múltiplos 

vínculos e as práticas de gestão de terceirizados para enfrentar os desafios, 
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concluiu-se que quatro se apresentaram como os principais desafios encontrados 

frente à gestão de terceirizados: contar com uma equipe qualificada de terceirizados; 

garantir a melhoria da qualidade de serviços; garantir a padronização dos serviços 

contratados e obter comprometimento dos terceirizados (MAGALHÃES; NETO; 

GONÇALVES, 2010). Logo, os gestores vêm deparando-se com enormes desafios 

para lidar com tantos vínculos contratuais diferentes e novas formas de relações de 

trabalho, como as oriundas da terceirização, implicando em diferentes processos de 

gestão de pessoas (MAGALHÃES; NETO; GONÇALVES, 2010). 

O fiscal do contrato, por sua vez, tem papel auxiliar, sendo imprescindível 

seu papel de acompanhamento, que servirá de lastro às decisões do gestor do 

contrato. Isso porquê, qualquer falta na prestação deve ser relatada antes da 

determinação do pagamento da fatura periódica. Ou seja, caso a empresa não 

realize o pagamento dos direitos trabalhistas aos terceirizados, o ordenador de 

despesas deverá solicitar ao gestor, que por intermédio do fiscal seja exigido da 

empresa o cumprimento de tais deveres, para que se processe o pagamento regular 

pelos serviços prestados (FERNANDES, 2014). 

É importante ressaltar que não pode ser fiscal de contrato aquele que 

estiver respondendo a processo de sindicância ou processo administrativo disciplinar; 

possuir em seus registros funcionais punições em decorrência da prática de atos 

lesivos ao patrimônio público, em qualquer esfera do governo; houver sido 

responsabilizado por irregularidades junto a Tribunais de Contas; possuir 

condenação em processo criminal por crimes contra a Administração Pública 

(FERNANDES, 2014). 

O acompanhamento dos contratos pode ser dividido em fases, e, em cada 

uma delas, há ações a serem realizadas, conforme Figura abaixo: 

 

Figura 1 – Fases do acompanhamento contratual. 
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Fonte: ENAP (2013, p.52) 

 

Cassia, Marinho e Andrade (2013), indicaram a necessidade de ações 

voltadas à capacitação dos profissionais, bem como a implementação de práticas de 

disseminação do conhecimento, visando ampliação das competências dos fiscais e 

eficiência no processo de monitoramento dos contratos. Nesse sentido, uma das 

principais práticas da gestão utilizadas por organizações que fazem uso da 

terceirização é a gestão de contratos (MAGALHÃES et al, 2009). Ao implementar 

práticas de gestão do conhecimento os administradores públicos estabelecem um 

elo entre aprendizagem e inovação, favorecendo a interação entre as equipes de 

trabalho, garantindo a preservação da memória organizacional e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados à sociedade (CASSIA; MARINHO; ANDRADE, 

2013). 

O papel do “fiscal do contrato” se reveste de relevância para a 

Administração Pública. Exercer a função de fiscal de contratos, na esfera pública, 

exige capacitação e habilidade dos servidores públicos que se dedicam a esta 

atividade, além de toda uma estrutura que possa dar condições do trabalho e, 

principalmente, quantidade suficiente de servidores para que se possa realizar uma 

boa prática de fiscalização de contratos (ENAP, 2013).   
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3 DIRETORIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UFRN 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, criada pela Lei Estadual 

nº 2.307, de 25 de junho de 1958, federalizada pela Lei nº 3.849, de 18 de dezembro 

de 1960, com plano de reestruturação aprovado pelo Decreto nº 62.091, de 09 de 

janeiro de 1968, modificado pelo Decreto no 74.211, de 24 de junho de 1974, é uma 

instituição universitária de caráter público, organizada sob a forma de autarquia de 

regime especial, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de 

Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN, 2002). 

A Universidade goza de autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, em conformidade com a Constituição Federal e 

rege-se pelos seguintes instrumentos normativos (UFRN, 2002): 

I. o Estatuto; 

II. o Regimento Geral; 

III. o Regimento Interno da Reitoria; 

IV. os Regimentos Internos dos Centros Acadêmicos e dos demais órgãos 

componentes de sua estrutura organizacional; 

V. as demais normas emanadas dos Colegiados Superiores.  

Hoje, a UFRN oferece 84 (oitenta e quatro) cursos de graduação 

presencial, nove cursos de graduação a distância e 86 (oitenta e seis) cursos de 

pós-graduação. Sua comunidade acadêmica é formada por mais de 37.000 (trinta e 

sete mil) estudantes, 3.146 (três mil, cento e quarenta e seis) servidores técnico-

administrativos e 2000 (dois mil docentes efetivos) além dos professores substitutos 

e visitantes (UFRN, 2017). 

A UFRN possui cinco campis: Campus Central, Campus Caicó, Campus 

Currais Novos, Campus Macaíba e Campus Santa Cruz. Os Campus Caicó e 

Currais Novos, sediados nas cidades que lhes emprestam os nomes, localizadas a 

350 (trezentos e cinquenta) e 180 (cento e oitenta) quilômetros, respectivamente, da 

capital potiguar, formam o Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES (UFRN, 

2017). 
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O Campus Macaíba, na região metropolitana de Natal é sede da Escola 

Agrícola de Jundiaí – EAJ. O Campus Santa Cruz, localizado na cidade de mesmo 

nome, a 120 (cento e vinte) quilômetros de Natal, abriga a Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi – FACISA (UFRN, 2017).   

Já o Campus Central é sediado na cidade de Natal, em uma área de 123 

(cento e vinte e três) hectares, onde se encontram a Reitoria, as Pró-reitorias, as 

Secretarias, os demais Centros Acadêmicos, as Escolas, os Institutos, os 

Departamentos, as Superintendências e os Núcleos (UFRN,2016). 

A Reitoria é Órgão superior executivo e a ela compete dirigir, administrar, 

planejar, coordenar e fiscalizar as atividades da Universidade. É constituída pelo 

Gabinete da Reitora, Pró-reitorias, Superintendências, Unidades Descentralizadas, 

Secretarias e Assessorias (UFRN, 2015). 

As Pró -Reitorias são órgãos auxiliares da direção superior incumbidos de 

funções de assessoramento, supervisão, coordenação e fomento de atividades 

estratégicas específicas, em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI da Universidade.  São elas: 

• Pró-Reitoria de Administração - PROAD; 

• Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PROAE; 

• Pró-Reitoria de Extensão - PROEX; 

• Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP; 

• Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD; 

• Pró-Reitoria de Pesquisa - PROPESQ; 

• Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral - PROPLAN; e 

• Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PPG. 

As Secretarias são órgãos executivos com atuação setorial e específica, 

dirigidos a fomentar, coordenar, articular e apoiar atividades fins da universidade: 

• Secretaria de Ensino à Distância - SEDIS 

• Secretaria de Relações Internacionais e Internacionais - SRI 

• Secretaria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT 

http://www.proad.ufrn.br/
http://www.proae.ufrn.br/
http://www.proex.ufrn.br/
http://www.progesp.ufrn.br/
http://www.prograd.ufrn.br/
http://www.propesq.ufrn.br/
http://www.proplan.ufrn.br/
http://www.ppg.ufrn.br/
http://www.sedis.ufrn.br/
http://www.sri.ufrn.br/
http://www.ufrn.br/#dropdownEBTT


 

38 
 

 
 

• Secretaria de Gestão de Projetos - SGP 

Departamentos são unidades de ensino, pesquisa e extensão, referentes 

a uma área ou setor específico. Os diversos departamentos reunidos por área de 

atuação formam os Centros Acadêmicos que são órgãos coordenadores, 

supervisores e articuladores das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

exercidas nos Departamentos que os integram, tendo como órgão executivo a 

Diretoria do Centro. Os Centros são os seguintes:  

• Centro de Biociências - CB 

• Centro de Ciências da Saúde - CCS 

• Centro de Ciências Exatas e da Terra - CCET 

• Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA 

• Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 

• Centro de Educação - CE 

• Centro de Ensino Superior Do Seridó - CERES 

• Centro de Tecnologia - CT 

As Escolas e os Institutos são órgãos de natureza técnica, cultural, 

recreativa e de assistência ao estudante, que servem de suporte ao ensino, à 

pesquisa e à extensão. Podem ser vinculadas à Reitoria, aos Centros Acadêmicos 

ou às Unidades Acadêmicas Especializadas: 

• Instituto Metrópole Digital - IMD 

• Instituto Internacional de Física - IIF 

• Instituto de Medicina Tropical - IMT 

• Escola de Música - EMUFRN 

• Escola Agrícola de Jundaí - EAJ 

• Faculdade de Ciências da Saúde de Trairi - FACISA 

• Escola de Ciência de Tecnologia - ECT 

• Instituto Ágora de Línguas, Literaturas e Culturas Estrangeiras 

Modernas - ÁGORA 

http://www.sgp.ufrn.br/
http://www.cb.ufrn.br/
http://www.ccs.ufrn.br/
http://www.ccet.ufrn.br/
http://www.cchla.ufrn.br/
http://www.ccsa.ufrn.br/
http://www.ce.ufrn.br/
http://www.ceres.ufrn.br/
http://www.ct.ufrn.br/
http://portal.imd.ufrn.br/
http://www.iip.ufrn.br/
http://www.ufrn.br/#dropdownIMT
http://www.musica.ufrn.br/
http://www.eaj.ufrn.br/
http://www.facisa.ufrn.br/
http://www.ect.ufrn.br/
http://www.ufrn.br/#dropdownAGORA
http://www.ufrn.br/#dropdownAGORA
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• Instituto de Química – IQ 

• Instituto do Cérebro - ICe 

• Escola Multicampi de Ciências Médicas - EMCM 

• Escola de Saúde - ESUFRN 

As Superintendências são unidades de gerenciamento intermediário, 

dirigidas à articulação e coordenação de atividades ou sistemas afins, com vistas a 

fomentar e prestar apoio técnico-operacional às atividades finalísticas da 

universidade. São órgãos executivos com atuação transversal, que perpassam a 

estrutura organizacional da instituição: 

• Superintendência de Comunicação - COMUNICA 

• Superintendência de Infraestrutura - INFRA 

• Superintendência de Informática - SINFO 

Os Núcleos constituem unidades operacionais e executivas, 

especializadas em determinados campos do conhecimento, que desempenham 

atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Podem também ser 

unidades de caráter interdisciplinar, envolvendo departamentos e unidades 

acadêmicas afins. 

• Núcleo Permanente de Concursos - COMPERVE 

• Núcleo de Educação Infantil - NEI 

• Núcleo de Arte e Cultura da UFRN - NAC 

• Núcleo de Estudos da Saúde Coletiva - NESC 

• Núcleo de Comunicação em Cultura, Ciência e Tecnologia - NUDICT 

• Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo 

• Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos - NUPLAM 

• Núcleo para Ação Acadêmica em Comunidades - CRUTAC 

• Núcleo Temático da Seca e do Semiárido - NUTSECa 

• Núcleo Interdisciplinar em Estudos em Diversidade Sexual, Gênero e 

Direitos Humanos - Tirésias 

http://www.quimica.ufrn.br/quimica/
http://www.neuro.ufrn.br/
https://emcm.ufrn.br/
http://www.escolaenf.ufrn.br/
https://comunica.ufrn.br/
http://infra.ufrn.br/
http://info.ufrn.br/
http://www.comperve.ufrn.br/
http://www.nei.ufrn.br/
http://nac.ufrn.br/
http://www.nesc.ufrn.br/
http://www.nudict.mcc.ufrn.br/
http://www.nit.ufrn.br/
http://www.nuplam.ufrn.br/
http://www.ufrn.br/#dropdownCRUTAC
http://www.ufrn.br/#dropdownNUTSECa
http://www.nucleotiresias.ufrn.br/
http://www.nucleotiresias.ufrn.br/
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Será, portanto, nessa estrutura de numerosas ramificações, considerável, 

extensão territorial e localizações geográficas distintas que serão executados os 

contratos de terceirização de mão de obra. Cada unidade aqui mencionada conta 

com ao menos um posto de trabalho terceirizado. Os órgãos diretamente 

responsáveis pela contratação e execução do contrato são a PROAD e a DGC, 

detalhados em seguida.  

 

3.1 A PROAD E A DGC 

 

A Pró-Reitoria de Administração (PROAD), diretamente subordinada à 

Reitoria, é o órgão responsável pela supervisão e coordenação das áreas de 

contabilidade, finanças, material, patrimônio, segurança, transportes e serviços 

gerais da UFRN (UFRN, 2015).  

Tem a seguinte estrutura administrativa: 

I – Gabinete do Pró-Reitor; 

II – Assessoria Técnica - ASTEC; 

III – Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF; 

IV – Diretoria de Material e Patrimônio - DMP; 

V – Diretoria de Gestão da Informação - DGI; 

VI – Diretoria de Segurança Patrimonial - DSP; 

VII – Diretoria de Gestão e Fiscalização de Contratos - DGC; 

VIII - Coordenadoria de Gestão de Transportes - CGT; 

IX – Secretaria Administrativa. 

A PROAD é, portanto, a Pró-Reitoria que irá operacionalizar a contratação 

de empresas de terceirização por meio da Diretoria de Material e Patrimônio (DMP), 

diretoria responsável pelas licitações, pois, via de regra, a terceirização de mão de 

obra em órgãos públicos é precedida de processo licitatório que enseja um contrato 

administrativo entre a entidade contratante e uma ou mais empresa contratada, 

regido pela Lei de Licitações e Contratos.  
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Após a conclusão do processo licitatório seu resultado é homologado pelo 

Pró-reitor de Administração, uma vez que o mesmo exerce a função de Ordenador 

de Despesas, que encaminha o processo à DGC que irá promover a assinatura do 

contrato pelas partes e, a partir de então, gerir o contrato. 

O Regimento Interno da Reitoria define Diretoria como uma unidade de 

gestão estratégica, que integra a PROAD para o exercício de suas atribuições 

(UFRN, 2015). 

A DGC tem a finalidade de planejar, acompanhar a execução físico-

financeira e coordenar a fiscalização administrativa dos contratos de obras e 

serviços de engenharia, cessão patrimonial e de serviços de natureza continuada, 

em consonância com as políticas e diretrizes de governança em contratações e 

aquisições regulamentadas pelo Conselho de Administração da UFRN (UFRN, 

2015). 

A Diretoria de Gestão e Fiscalização de Contratos é constituída por:  

I – Direção; 

II – Setor de Contratos de Terceirização de Mão de Obra; 

III – Setor de Contratos de Obras, Serviços Continuados e Cessão 

Patrimonial; 

IV - Setor de Fiscalização Administrativa de Contratos. 

Entende-se por Setor, como sendo a unidade subordinada às 

coordenadorias ou às diretorias, organizada para prestar atividades executivas e 

operacionais (UFRN, 2015). 

À Direção da DGC compete: 

I - propor, coordenar, avaliar e supervisionar as atividades de 

competência dos setores que lhe são subordinados, a partir de um Plano Anual de 

Aquisições e Contratações elaborado em conjunto com a Diretoria de Material e 

Patrimônio, a Superintendência de Infraestrutura, a Superintendência de Informática 

e em conformidade com regulamentação do Conselho de Administração; 
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II – avaliar e consolidar os relatórios anuais de cada um dos setores da 

Diretoria, submetendo o relatório final à Pró-Reitoria de Administração para 

incorporação ao Relatório de Gestão de cada exercício; 

III – avaliar e consolidar o planejamento de contratações a ser aprovado e 

executado em conformidade com o Calendário Universitário. 

 Ao Setor de Contratos de Terceirização de Mão de Obra compete: 

I – planejar, implementar, acompanhar e avaliar, sob a supervisão da 

Diretoria, as diretrizes e as políticas do setor concernentes aos contratos de 

terceirização de mão de obra estabelecidas pelo Conselho de Administração, 

observando as especificidades previstas nos normativos aplicados à Administração 

Pública Federal, bem como as orientações oriundas dos órgãos de controle externo; 

II – elaborar o Relatório Anual da execução físico-financeira dos contratos 

de terceirização de mão de obra e a respectiva avaliação quanto aos objetivos e 

metas previstas em regulamentação do Conselho de Administração;  

III – elaborar, em conjunto com o Setor de Fiscalização Administrativa de 

Contratos, o Plano Anual de Capacitação de gestores e fiscais administrativos; 

IV – manter atualizados nos sistemas integrados de gestão da UFRN os 

registros concernentes à execução físico-financeira, bem como os eventos 

decorrentes das eventuais falhas de execução contratual; 

V – desempenhar outras atividades inerentes às suas funções. 

Ao Setor de Contratos de Serviços Continuados e Cessão Patrimonial 

compete: 

I – planejar, implementar, acompanhar e avaliar, sob a supervisão da 

Diretoria, as diretrizes e as políticas do setor concernentes aos contratos sob sua 

responsabilidade, observando as especificidades de cada modalidade de 

contratação (despesa, receita, cessão de uso de bem imóvel, locações, entre outros) 

previstas nos normativos aplicados à Administração Pública Federal, bem como as 

orientações oriundas dos órgãos de controle externo; 

II – elaborar o Relatório Anual da execução físico-financeira dos contratos 

sob sua gestão quanto aos objetivos e metas previstas em regulamentação do 

Conselho de Administração; 
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III – elaborar, em conjunto com o Setor de Fiscalização Administrativa de 

Contratos, o Plano Anual de Capacitação de gestores e fiscais administrativos, em 

conformidade com as especificidades de cada modalidade de contratação; 

IV – manter atualizado nos sistemas integrados de gestão da UFRN os 

registros concernentes à execução físico-financeira, bem como os eventos 

decorrentes das eventuais falhas de execução contratual; 

V – desempenhar outras atividades inerentes às suas funções. 

Ao Setor de Fiscalização Administrativa de Contratos compete: 

I – planejar, implementar, acompanhar e avaliar, sob a supervisão da 

Diretoria, as diretrizes e as políticas do setor concernentes à fiscalização 

administrativa dos contratos sob a gestão da Diretoria, observando as 

especificidades de cada modalidade de contratação (mão de obra, despesa, receita, 

cessão de uso de bem imóvel, locações, entre outros) previstas nos normativos 

aplicados à Administração Pública Federal, bem como as orientações oriundas dos 

órgãos de controle externo;  

II – elaborar o relatório anual de fiscalização quanto aos objetivos e metas 

previstas em regulamentação do Conselho de Administração, especialmente 

aquelas 

concernentes à política de avaliação de riscos; 

III – elaborar, em conjunto com os demais Setores, o Plano Anual de 

Capacitação de gestores e fiscais administrativos, em conformidade com as 

especificidades de cada modalidade de contratação; 

V – manter atualizado nos sistemas integrados de gestão da UFRN os 

registros concernentes à fiscalização, bem como os eventos decorrentes das 

eventuais falhas de execução contratual; 

V – desempenhar outras atividades inerentes às suas funções. 

Essa estruturação da DGC foi estabelecida pela Resolução nº 020/15-

CONSUNI, de 04 de novembro de 2015, que aprovou o Regimento Interno da 

Reitoria da UFRN (UFRN, 2015). A Resolução reestruturou de fato a unidade 

responsável pelos contratos administrativos da UFRN, inclusive com a mudança de 

nome e de status, transformando o então Setor de Contratos (SECONT) na DGC. As 
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atividades exercidas na prática pela DGC, bem como a composição do seu quadro 

de pessoal serão detalhados no capítulo 5, Modelo Atual.   

 

3.2 DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

 

Atualmente são cinco os contratos de Terceirização firmados pela UFRN. 

O mais antigo é de outubro de 2013 e já se encontra em sua terceira renovação, os 

demais contratos foram firmados no segundo semestre de 2016, conforme detalhado 

pelo Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Descrição dos contratos de terceirização de mão de obra vigentes na 

UFRN. 

CONTRATO OBJETO CARGOS Nº DE 

FUNCIONÁRIOS 

46/2016 Locação de mão de obra 

para atender atividades de 

apoio administrativo, técnico 

e operacional para 

atendimento das áreas 

“administrativas e 

acadêmicas” da UFRN: 

categorias funcionais 

voltadas à construção civil. 

Almoxarife; 

Auxiliar de pedreiro; 

Bombeiro hidráulico; 

Calceteiro; 

Eletricista; 

Operador de máquina; 

Pedreiro; e 

Pintor; 

 

238 

 

49/2016 Locação de mão de obra 

para atender atividades de 

apoio administrativo, técnico 

e operacional para 

atendimento das áreas 

“administrativas e 

acadêmicas” da UFRN: 

categorias diversas.  

Armazenista; 

Auxiliar de cozinha; 

Auxiliar de laboratórios; 

Auxiliar de pedreiro; 

Bombeiro hidráulico; 

Borracheiro; 

Calceteiro; 

Carpinteiro; 

Copeiro; 

Cozinheiro; 

Eletricista; 

Encarregado operacional; 

550 
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Garçom; 

Impressor Off-Set 

Jardineiro; 

Mecânico; 

Marceneiro; 

Motorista; 

Operador de máquina; 

Operador de micro; 

Passador; 

Porteiro; 

Piscineiro; 

Recepcionista; 

Técnico em impressão; e 

Técnico em refrigeração.  

36/2016 Serviços continuados de 

limpeza, higienização e 

conservação dos ambientes 

internos, externos e 

laboratórios nas áreas 

acadêmicas e 

administrativas da UFRN 

localizadas na grande natal e 

interior do estado do RN.  

Encarregado de turma; e 

Auxiliar de serviços 

gerais. 

411 

51/2016 Serviço continuado de 

vigilância armada e ronda 

motorizada armada (com a 

utilização de viaturas da 

UFRN), para atender à 

demanda das unidades 

administrativas e 

acadêmicas desta 

Universidade, localizadas na 

grande Natal e no interior do 

RN.   

Vigilante. 254 

85/2013 Serviços de limpeza e 

conservação nas áreas 

urbanas do entorno da 

UFRN. 

Encarregado de turma; e 

Agente de limpeza 

urbana. 

104 

Total 1557 

Fonte: DGC (2017) 
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O contrato 46/2016 foi firmado em setembro de 2016 para atender à 

demanda por serviços afins da construção civil, pois várias unidades da UFRN 

demandam postos de trabalho dessa categoria funcional. A maioria dos postos estão 

alocados na INFRA (Quadro 02), por ser a unidade responsável pela construção e 

manutenção das instalações físicas da Universidade. Seu custo nominal é de R$ 

8.120.856,78 (oito milhões, cento e vinte mil oitocentos e cinquenta e seis reais e 

setenta e oito centavos) anuais e sua vigência é de 12 meses, podendo ser 

prorrogado por mais 48 meses. A empresa contratada é a Criart Serviços de 

Terceirização de Mão de Obra Ltda, com sede em Fortaleza, no Ceará, com 

escritório em Natal (UFRN, 2016a). 

Os funcionários da empresa são representados pelo Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Norte 

(SINTRACOMP) e têm suas condições de trabalho estabelecidas por Convenção 

Coletiva de Trabalho (CCT).   

Estão nomeados 21 (vinte e um) fiscais técnicos para o contrato 46/2016 

nas diversas unidades (SIPAC, 2017). Para a INFRA e para a EAJ, unidades com 

maior número de postos, não constam nomeações de fiscais, entretanto. Os 

serviços estão sendo executados nessas unidades sem um representante da UFRN 

formalmente designado pelo seu acompanhamento, não havendo, portanto, a 

garantia da observância das cláusulas contratuais por quem de direito.      

Destacam-se, abaixo, algumas cláusulas que ilustram a complexidade do 

acompanhamento do Contrato 46/2016:  

6.5.3. A Contratada deverá apresentar e cumprir o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA, elaborado por profissional qualificado na 
área de saúde e segurança do trabalho, relativo às atividades a serem 
desenvolvidas por seus funcionários nos ambientes laborais da UFRN, 
respeitando as exigências da Norma Regulamentadora 9 – NR9, Portaria 
3.214/78.  

6.5.4. A Contratada se obriga a cumprir o Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional – PCMSO, elaborado por Médico do Trabalho, 
contendo as exigências da Norma Regulamentadora – NR7, instituída pela 
Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego;  

6.5.5. A contratada deverá aplicar Ordens de Serviço de Segurança e 
Saúde do Trabalho a seus funcionários, apresentando ao Gestor do 
Contrato uma cópia deste documento com assinatura de ciência do 
funcionário, de acordo com o previsto na NR01, Portaria 3.214/78;  

6.5.6. A Contratada se obriga a elaborar anualmente o Plano de 
Capacitação e Aperfeiçoamento dos funcionários lotados nos diversos 
postos da Contratante, o qual deverá ser apresentado à Pró-Reitoria de 
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Administração e apreciado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, 
devendo nele constar cronograma e especificação dos cursos a serem 
ministrados, os quais devem versar tanto sobre os cursos de reciclagem e 
rotinas, como também sobre relações interpessoais e acompanhamento 
psicossocial dos funcionários. A Contratada deverá, antes da formulação 
desse Plano, consultar a Pró Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP 
sobre as necessidades da Contratante. 

6.5.7. A Contratada se obriga a elaborar e implantar o treinamento e 
capacitação em saúde e segurança do trabalho admissional, com carga 
horária mínima de 4 horas, com registro nominal contendo o conteúdo do 
treinamento, sempre que admitir novo funcionário para trabalho nos 
ambientes da instituição. A Divisão de Higiene, Medicina e Segurança do 
Trabalho – DHSMT, vinculada ao Diretoria de Assistência ao Servidor – 
DAS/PROGESP poderá auxiliar nas capacitações. Uma cópia do registro 
dos treinamentos será encaminhada pela contratada ao Gestor do contrato; 

[...] 

6.5.12 Em se tratando de serviços executados pelas categorias funcionais 
de pedreiro, serventes de pedreiro, calceteiro, pintor e jardineiro, a 
contratada deverá apresentar a Coordenadoria de Promoção da Segurança 
do Trabalho e Vigilância Ambiental – COPS, vinculada a Diretoria de 
Atenção à Saúde do Servidor – DAS, e cumprir o Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, de 
acordo com as exigências da Norma Regulamentadora nº 18 do MTE, da 
Portaria 3.214/78 

6.5.13. A contratada se obriga a cumprir o Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional – PCMSO, elaborado por Médico do Trabalho, 
contendo as exigências da Norma Regulamentadora 7 – NR7, da Portaria 
3.214/78; 

6.5.14. No caso dos eletricistas e técnicos em refrigeração, profissionais 
que direta ou indiretamente interagem com circuitos elétricos e executam 
atividade nas proximidades de instalações elétricas, somente serão 
autorizados a atuar profissionalmente aqueles que possuam capacitação 
inerente ao cargo. É dever da contratada garantir a segurança dos 
trabalhadores fornecendo todos os equipamentos de proteção coletivos e 
individuais (EPI’s e EPC’s) necessários a realização das atividades, 
fiscalizar a capacitação e viabilizar cursos de reciclagem e/ou 
aprimoramento dos profissionais, sendo necessária certificação de curso 
profissionalizante contemplando conhecimento em segurança do trabalho e 
primeiros socorros relacionados a risco elétrico. Será também obrigatório o 
curso previsto na Norma Regulamentadora -10, Portaria 3.214/78; 

[...] 

6.5.19. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de 
trabalho, assumindo todas as responsabilidades e tomar as medidas 
necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com 
mal súbito, por meio de seus encarregados. 

[...] 

6.5.25. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de 
obra oferecida para atuar nas instalações da Contratante; 

[...] 

6.7.16. A Contratada deverá elaborar o Termo de Vistoria Diário, onde serão 
registrados e avaliados todos os fatos e assuntos relacionados à execução 
dos serviços, o qual deverá ser submetido à avaliação e aprovação da 
fiscalização da Contratante (2016, p.7 a 11) 
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São cláusulas que exigem um conhecimento prévio de uma série de 

normas técnicas de regulamentação e que envolvem outros atores que não têm a 

responsabilidade do acompanhamento dos contratos - PROGESP e seus 

departamentos.     

A distribuição do número de postos de trabalho do Contrato 46/2016, 

pelas unidades da UFRN, estão discriminadas no Quadro abaixo:  

 

Quadro 02 – Quantitativo de postos de trabalho contratados pelo contrato 46/2016 

por unidade da UFRN. 

Contrato 46/2016 

  Almoxarife 
Auxiliar 

de 
Pedreiro 

Bombeiro 
hidráulico 

Calceteiro Eletricista 
Operador 

de 
máquina 

Pedreiro Pintor TOTAL 

INFRA 5 94 12 6 23 4 17 8 169 

CCS 2       1   1   4 

CCHLA 1       1       2 

CB 1       2       3 

CCSA         1       1 

PROAE     1   1     1 3 

NUPLAM             1   1 

SINFO         2       2 

CCET               1 1 

COMUNICA         4       4 

NEI 1               1 

CT 1   1   1       3 

ECT         1       1 

Ice         1       1 

SEDIS 1               1 

DSP         1       1 

EAJ 3 15 2   2 2 3 3 30 

FACISA     1   1       2 

CERES 1 2     1     1 5 

BCZM 1               1 

Restaurante 
Universitário 

(RU) 1               1 

EMCM   1             1 

TOTAL 18 112 17 6 43 6 22 14 238 

Fonte: DGC (2016). 

O contrato 49/2016 foi firmado em setembro de 2016 para atender 

atividades de apoio administrativo, técnico e operacional das áreas administrativas e 

acadêmicas da UFRN, em categorias funcionais diversas. Seu custo nominal é de 

R$ 19.072.161,49 (dezenove milhões setenta e dois mil, cento e sessenta e um 
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reais) anuais e sua vigência é de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 48 

meses. A empresa contratada também é a Criart Serviços de Terceirização de Mão 

de Obra Ltda (UFRN, 2016b). 

Os funcionários têm suas condições de trabalho estabelecidas em CCT, 

cujas representações se dão por 10 (dez) sindicatos: Sindicato dos Trabalhadores 

em Asseio, Conservação, Higienização e Limpeza Urbana do Estado do Rio Grande 

do Norte (SINDLIMP), Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Móveis de 

Madeira, Serraria, Carpintaria, Tanoarias, Compensados, Laminados e Aglomerados 

e Fibras de Madeira do Estado do Rio Grande do Norte, Sindicato dos 

Trabalhadores de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do 

Estado do Rio Grande do Norte (SINDPDRN), Sindicato dos Profissionais de 

Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais, Casas 

de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte (SIPERN), Sindicato Inter dos 

Trabalhadores Refrigeristas, Técnicos em Lavagem e Ar Condicionado e 

Trabalhadores nas Oficinas Automotivas e Ciclo e em Atividade Similares do Rio 

Grande do Norte (SINDGEL), Federação Nacional de Trabalhadores em Edifícios e 

Condomínios (FENATEC), Sindicato das Secretárias e Secretários do Rio Grande do 

Norte, Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares 

(SINDHOTELEIROS), Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas e 

Editoras do Estado do Rio Grande do Norte e Sindicato dos Trabalhadores em 

Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Norte (SINTRO). 

O Contrato 49/2016 conta com as mesmas cláusulas aqui já destacadas 

para o Contrato 46/2016, pois esses dois contratos são oriundos do mesmo 

processo licitatório, no qual constava a mesma minuta de contrato. 

Estão nomeados 37 (vinte e um) fiscais técnicos para o Contrato 49/2016 

relativos a 40 (quarenta) unidades usuárias dos serviços do contrato (SIPAC, 2017).  

A distribuição do número de postos de trabalho do Contrato 49/2016, 

pelas unidades da UFRN, estão discriminadas no Quadro abaixo:  

 

Quadro 03 – Quantitativo de postos de trabalho contratados pelo contrato 49/2016 

por unidade da UFRN. 

CONTRATO 49/2016 
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Armazenista 

Encarregado 
Operacional 

Jardineiro 
Auxiliar de 

cozinha 
Copeiro Cozinheiro Garçom Passador 

Auxiliar de 
laboratório 

TOTAL 

INFRA   1 30   1         32 

CCSA   2 4   1         7 

CB     2   1       1 4 

CERES   4 1   1         6 

CCS   2 6   4       6 18 

CCHLA   3 2   1         6 

IMT                 2 2 

EAJ   2 1 15   2       20 

CT   2 6   1         9 

FACISA     1   1         2 

PROAD 19 4 1   1         25 

EMCM         3         3 

PROAE 2     10 8 2       22 

SEDIS     1   1         2 

CCET   2 4   1         7 

BCZM   2 1   1         4 

CE   1 1   1         3 

COMPERV                   0 

NEI     1   1 2       4 

PROGESP         2         2 

IMD   2 1   2         5 

EDITORA   1               1 

EMUFRN   1     1         2 

ESUFRN         1         1 

Ice   1 2   1       5 9 

IIF   1   2 1 1       5 

IQ                   0 

MUSEU   1 1             2 

NUPLAM  1 2 1   1     1 2 8 

PPG         1         1 

PROPESQ         1         1 

PROAE    1 1             2 

PROGRAD          1         1 

PROPLAN          1         1 

RU  1 2 1 21 16 13       54 

SINFO   1     1         2 

SRI         1         1 

ECT   1 1   1         3 

COMUNICA         1         1 

REITORIA         1   2     3 

TOTAL 23 39 70 48 62 20 2 1 16   

  

  
Borracheiro Recepcionista Carpinteiro Marceneiro Porteiro Piscineiro Motorista 

Operador 
de Micro 

Técnico em 
refrigeração 

TOTAL 

INFRA   1 5 5 1   26 8   45 

CCSA                   0 

CB         4     1 1 6 

CERES             1     1 

CCS   3     6   5 7   18 

CCHLA         2   1 2   5 

IMT         1         1 

EAJ     3   4   11 2   20 

CT             2 1   3 

FACISA         4 1 4 1   10 

PROAD 1 1     36 2 17 31   86 

EMCM   2     3   3 1   7 

PROAE         2         2 
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SEDIS             2     2 

CCET             1 1   2 

BCZM   3     2         2 

CE             1     1 

COMPERV             1     1 

NEI         1         1 

PROGESP   2     1   2     3 

IMD   2     1   2     3 

EDITORA                   0 

EMUFRN             1     1 

ESUFRN         2   1 4   7 

ICe             1     1 

IIF         1   1     2 

IQ         1     1   2 

MUSEU             1     1 

NUPLAM    2               0 

PPG                   0 

PROPESQ                   0 

PROAE        1     1 2   4 

PROGRAD                    0 

PROPLAN                1   1 

RU              2 1   3 

SINFO             1     1 

SRI                   0 

ECT                   0 

COMUNICA   2     2   2     4 

REITORIA             2 3   5 

TOTAL 1 18 8 6 74 3 92 67 1 
 Fonte: DGC (2017). 

O contrato 36/2016 foi firmado em agosto de 2016 para atender à 

demanda por serviços de limpeza das unidades da UFRN. Seu custo nominal é de 

R$ 10.788.088,87 (dez milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oitenta e oito reais e 

oitenta e sete centavos) anuais e sua vigência é de 12 meses, podendo ser 

prorrogado por mais 48 meses. A empresa contratada é a S.S. Empreendimentos e 

Serviços EIRELI, com sede em Natal. Os funcionários da empresa são de apenas 

duas categorias funcionais, Auxiliares de Serviços Gerais (ASG) e Encarregados de 

Turma,  sendo que os primeiros  realizam as atividades de limpeza de fato e  os 

Encarregados são responsáveis pela supervisão de 30 (trinta) ASG, cada, conforme 

estabelecido em contrato. Ambas as categorias são representadas pelo SINDLIMP e 

têm suas condições de trabalho estabelecidas em CCT (UFRN, 2016c).   

Estão nomeados 53 (cinquenta e três) fiscais técnicos para o contrato 

36/2016 nas 36 (trinta e seis) unidades atendidas (SIPAC, 2017). As cláusulas 

contratuais são bastantes similares as dos demais contratos, aqui já destacadas, por 

se tratarem de minutas contratuais paradigmas, utilizadas nas licitações de 

terceirização de mão de obra. 
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A diferença que se deve destacar do contrato 36/2016, em relação aos já 

apresentados, é a lógica da contratação, pois enquanto nos demais contratos a 

unidade de contratação é o posto de trabalho, no contrato 36/2016 a unidade é o 

serviço prestado por área, medida em metro quadrado (M²). Sendo assim, em teoria, 

auferiu-se a área da UFRN com demanda por serviços de limpeza e se utilizou um 

coeficiente de produtividade de um ASG (Quadro 04) para se chegar a um 

quantitativo de área a ser limpa por ASG. 

 

Quadro 04 – Produtividade de ASG por área. 

ÁREA FÍSICA 
 

CATEGORIA ÍNDICE DE 
PRODUTIVIDADE 

ÁREAS INTERNAS: PISOS ACARPETADOS / 
PISOS FRIOS 

AGENTE DE 
LIMPEZA 

1/600 M² 

ÁREAS EXTERNAS AGENTE DE 
LIMPEZA 

1/1.200 M² 

ÁREAS DE LABORATÓRIOS SERVENTE DE 
LIMPEZA 

1/330 M2 

ALMOXARIFADOS/GALPÕES SERVENTE DE 
LIMPEZA 

1/1.350M2 

PROPORCIONALIDADE ENCARREGADO 1/30 SERVENTES 

Fonte: Contrato 36/2016 (2016, p. 5) 

A distribuição do número de postos de trabalho do Contrato 36/2016, 

pelas unidades da UFRN, estão discriminadas no Quadro abaixo:  

 

Quadro 05 – Quantitativo de postos de trabalho contratados pelo contrato 36/2016 

por unidade da UFRN. 

CONTRATO 36/2016 

Unidades Auxiliar de Serviços Gerais 

CERES 16 

FACISA 11 

EMCM 2 

SEDIS 10 

CB 24 

CCET 27 

CCHLA 26 

CCS 50 

CCSA 22 
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CT 23 

EAJ 46 

BCZM 11 

CE 6 

CT 1 

RU 10 

EDITORA 2 

ECT 10 

EMUFRN 4 

ESUFRN 4 

IMT 1 

IQ 1 

ICe 3 

IIF 3 

PROAD 13 

MUSEU 5 

NEI 7 

NUPLAM 5 

COMPERV 2 

PROAE 14 

PROGESP 7 

SRI 1 

COMUNICA 2 

SINFO 2 

IMD 13 

REITORIA 6 

INFRA 8 

TOTAL 398 

* Encarregados de turma em 
Unidades diversas 

13 

TOTAL GERAL 411 

Fonte: DGC (2017). 

O contrato 51/2016 foi firmado em setembro de 2016 para contratação de 

serviço de vigilância armada, com valor nominal  de R$ 14.146.050,00 (quatorze 

milhões, cento e quarenta e seis mil e cinquenta reais) anuais, com vigência de 12 

meses, podendo ser prorrogado por mais 48 meses. A empresa contratada é a 

Interfort Segurança de Valores Ltda, com sede em Natal. Os funcionários da 

empresa são Vigilantes, representados pela Confederação Nacional dos Vigilantes 

(CNTV) e têm suas condições de trabalho estabelecidas em CCT (UFRN, 2016d).  

Estão nomeados 22 (vinte e dois) fiscais técnicos para o contrato 51/2016 

(SIPAC, 2017). A unidade de serviço é o posto de trabalho, mas, neste caso, há 
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mais de um Vigilante por posto, uma vez que o serviço é ininterrupto, ou seja, há o 

revezamento de vigilantes por posto, o qual é ocupado 24 horas por dia.    

A distribuição do número de postos de trabalho do Contrato 51/2016, 

pelas unidades da UFRN, estão discriminadas no Quadro abaixo:  

 

Quadro 06 – Quantitativo de postos de trabalho contratados pelo contrato 51/2016 

por unidade da UFRN. 

CONTRATO 51/2016 

Unidades Nº de Postos Nº de Vigilantes 

BCZM 2 4 

CB 4 8 

CCHLA 2 4 

CCS 10 20 

CCSA 5 10 

CERES 6 12 

COMUNICA 1 2 

EAJ 2 8 

ECT 6 12 

FASCISA 3 6 

IMD 6 10 

INFRA 1 2 

NUPLAM 2 4 

PROAD - DSP 51 118 

PROAE 11 22 

Reitoria 3 6 

Restaurante Universitário 3 6 

TOTAL 118 254 

Fonte: DGC (2017). 

O contrato 85/2013 é o mais antigo em vigor na UFRN, tendo sido firmado 

em novembro de 2013 (UFRN, 2013). Está em sua terceira prorrogação para 

atender à demanda por serviços de limpeza das “áreas urbanas” (arruamentos, 

canteiros, calçadas, etc.) da UFRN. Difere, portanto, do contrato 36/2016, cujas 

áreas de limpeza são as dependências internas e anexos das mesmas. Seu custo 

nominal é de R$ 2.993.099,64 (dois milhões, novecentos e noventa e três mil, 

noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) anuais, seu prazo de vigência 

pode ser prorrogado até novembro de 2018. A empresa contratada é a Salmos 

Comércio, Representações e Serviços Ltda., com sede em Natal. Os funcionários da 

empresa são de apenas duas categorias funcionais, Agente de Limpeza Urbana 
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(ALU) e Encarregados de Turma, os primeiros são quem realizam as atividades de 

limpeza de fato, já os Encarregados são responsáveis pela supervisão de até 30 

(trinta) ALU, cada, conforme estabelecido em contrato. Ambas as categorias são 

representadas pelo SINDLIMP e têm suas condições de trabalho estabelecidas em 

CCT.   

Assim como no contrato 36/2016 a lógica da contratação é do serviço de 

limpeza prestado por área, com o coeficiente de produtividade de um Agente de 

Limpeza por 1.500 (mil e quinhentos) M². Estão nomeados 2 (dois) fiscais técnicos 

para o contrato 85/2013, um fiscal para o Campus Central e um para os campi do 

CERES. 

A distribuição do número de postos de trabalho do Contrato 85/2013, 

pelos campi da UFRN, estão discriminadas no Quadro abaixo:  

 

Quadro 07 – Quantitativo de postos de trabalho contratados pelo contrato 85/2013 

por campus da UFRN. 

CONTRATO 85/2013 

Campus Agente de Limpeza Urbana Encarregado de Turma 

Campus Central 90 3 

Campus Caicó 7 1 

Campus Currais Novos 3   

  100 4 

Fonte: DGC (2017). 
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4 METODOLOGIA 

 

Este projeto de intervenção se caracteriza por uma pesquisa-ação, ao 

contar com intensa participação do pesquisador, como membro representativo da 

situação, em busca de uma “melhoria” na organização (THIOLLENT, 2009). Tal 

participação se deve ao fato do autor do projeto ser servidor público do quadro da 

DGC há 3 anos, envolvido diretamente com o processo de fiscalização 

administrativa dos contratos de terceirização. 

A pesquisa-ação é uma proposta que pertence aos métodos de pesquisa 

social aplicada que se distingue da pesquisa básica do tipo acadêmica por: 

[...] concentrar-se em torno dos problemas presentes nas atividades de 
instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Ela está empenhada na 
elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de 
soluções. Antes de qualquer publicação, seus resultados estão inseridos de 
modo argumentativo na resolução dos problemas considerados 
(THIOLLENT, 2009, p. 36). 

 

Thiollent traz a seguinte consideração sobre os métodos de diagnóstico 

em uma pesquisa-ação: 

[...] os métodos de diagnóstico são procedimentos práticos e adaptados às 
condições específicas do exercício de uma atividade profissional. O 
diagnóstico baseia-se na identificação de problemas a partir de “sintomas”. 
O diagnóstico nunca é exaustivo, embora seja desejável que o pesquisador 
recorra a determinadas pesquisas e ou exames mais aprofundados. 
Todavia, nunca se chega a uma total comprovação. Sempre permanece um 
aspecto de “palpite” que remete à intuição ou à experiência própria do 
especialista (2009, p.38). 

 

 Para se chegar a um diagnóstico da situação da gestão e fiscalização 

dos contratos de terceirização de mão de obra na UFRN, levou-se em consideração 

a experiência prática-profissional do autor no acompanhamento da rotina da 

execução dos citados contratos e da atuação dos atores envolvidos no 

acompanhamento dos mesmos.  

São três anos em que o autor observa que a execução dos contratos 

ocorre de maneira ainda muito informal, constatado por meio da sua experiência: no 

atendimento das demandas dos servidores da UFRN (fiscais técnicos, gestores de 

unidade e usuários dos serviços) e da própria  DGC; na participação em processos 

de auditorias internas aos contratos pela AUDIN; e na comparação com o 
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acompanhamento dos contratos feito por outros órgãos, por meio de troca de 

experiências em participação de capacitações.  

Foi realizada, ainda, pesquisa documental, pela qual foram analisados os 

contratos de terceirização de mão de obra vigentes na UFRN e o Acórdão n° 

2.749/2015 do TCU (BRASIL, 2015). 

O Acórdão n° 2.749 é produto de um trabalho considerado de destaque 

na área de governança e gestão das aquisições pública pelo TCU, pelo qual foi 

realizada a avaliação das práticas de governança e gestão das aquisições e da 

conformidade de contratos de limpeza e vigilância em vinte organizações federais, 

dentre elas a UFRN (TCU, 2016). É um documento de 56 páginas que esmiuçou 

dois contratos de terceirização vigentes em 2014, representativos da realidade das 

contratações de terceirização na UFRN até hoje, cujo objetivo foi: 

1.4 [...] verificar, por meio da avaliação de controles internos, as práticas de 
governança e de gestão das aquisições, efetuando-se testes substantivos 
(inclusive de conformidade) em contratos a fim de evidenciar que controles 
com deficiências não contribuem para mitigar os riscos de 
desconformidades/ineficiência nas contratações (BRASIL, 2015). 

 

Este conjunto de informações viabilizou o diagnóstico sobre a realidade 

da gestão e fiscalização dos contratos de terceirização, descrito no capítulo “Modelo 

Atual”.  

O trabalho teve como lastro científico uma revisão da literatura, na qual, 

foram abordados os principais conceitos afetos à terceirização de mão de obra na 

Administração Pública, quais sejam: terceirização, contratos administrativos e gestão 

e fiscalização de contratos. Buscou-se, ainda, esmiuçar a legislação sobre o tema e 

trazer as boas práticas sobre a gestão e fiscalização de contratos definidas na 

literatura.  

Com base no diagnóstico e na revisão da literatura definiu-se o   projeto 

de intervenção com o intuito de possibilitar a melhoria administrativa na gestão e 

fiscalização dos contratos administrativos da UFRN. São propostas ações de gestão 

na busca da definição do papel dos atores e de sua capacitação, estrutura, rotinas e 

de um suporte informatizado mais adequadas ao processo de gestão e fiscalização.     

Assim, este trabalho teve dois momentos: identificação do modelo atual 

com o mapeamento da forma como são geridos e fiscalizados os contratos e a 
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proposição de um modelo a ser implantado após apreciação pelas instâncias 

administrativas da Reitoria.   

O capítulo seguinte trata dessas etapas.  
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5  MODELO ATUAL 

 

5.1 DESIGNAÇÃO, RESPONSABILIDADES E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E 

DE FISCAIS DE CONTRATOS  

 

A nomeação do Diretor da DGC é realizada de maneira discricionária pelo 

Reitor. De 2015 a 2017 houve uma rotatividade de três Diretores diferentes, com 

nomes indicados pelo Pró-reitor de Administração e acatados pela Reitora. Para 

essas nomeações não houve um processo seletivo formal com estabelecimento de 

critérios transparentes de nomeação.  

A UFRN não seleciona os ocupantes das funções de gestor e fiscal de 

contratos por meio de processo formal, transparente e baseado em competências 

necessárias ao desempenho das atividades, aumentando o risco de seleção de 

pessoas não qualificadas para exercer tais funções.  

Na prática a gestão dos contratos é exercida pela DGC, embora não haja 

um normativo interno, de maneira expressa, informando se o diretor é o gestor de 

um contrato específico ou de todos os contratos administrativos. Atualmente o 

Diretor da DGC é um servidor ocupante do cargo de Técnico Administrativo em 

Educação (TAE) – Assistente em Administração, que voltou a ocupar a chefia da 

DGC em fevereiro de 2017 (ele foi chefe do extinto SECONT de 2008 a 2015).    

Já a fiscalização administrativa é realizada, sem designação formal, pelos 

servidores da DGC, pelo servidor lotado no Setor de Contratos de Terceirização de 

Mão de Obra (Setor de Terceirização) e pela Chefe do Setor de Fiscalização 

Administrativa de Contratos (Setor de Fiscalização), única servidora lotada no setor. 

Conta com o apoio de um estagiário bolsista – graduando da UFRN – em meio 

expediente por dia. 

O Setor de Terceirização não teve chefe nomeado desde a sua criação. A 

lotação do servidor do Setor de Terceirização, autor desse projeto, foi determinada 

pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) após sua aprovação em 

concurso público da instituição para o cargo de TAE – Administrador, em janeiro de 

2014.  

A Chefe do Setor de Fiscalização é servidora da instituição desde 2004, 

no cargo de TAE – Assistente de Administração, e assumiu a chefia do setor após 



 

60 
 

 
 

ser convidada pelo Pró-Reitor de Administração em 2015, também sem nenhum 

processo seletivo, a exemplo do Diretor da DGC. 

Não está definido qual o papel de cada ator no acompanhamento do 

contrato. Na prática a fiscalização administrativa, ou seja, a análise da 

documentação que comprova a quitação das obrigações trabalhistas pela contratada 

é realizada pelo servidor do Setor de Terceirização.  Tal fiscalização é realizada de 

maneira precária, uma vez que o servidor realiza as demais atividades 

administrativas envolvendo a execução dos contratos de terceirização. A fiscalização 

é realizada por amostragem e há meses em que não é realizada, dependendo da 

demanda de atividades do setor.     

A fiscalização técnica é exercida por servidores lotados nas unidades 

acadêmicas e administrativas da Universidade. A indicação do fiscal técnico é 

solicitada pela DGC à chefia da Unidade usuária do serviço, e ocorre, ainda, da 

chefia não indicar servidor e o contrato, naquela Unidade, ficar sem o devido 

acompanhamento. A fiscalização de contrato é apenas mais uma atribuição exercida 

por esses servidores, não havendo recompensa financeira ou abono no horário de 

trabalho, ou seja, nenhuma compensação pelo acréscimo de atribuições. 

O gestor do contrato não interfere na escolha dos fiscais técnicos, 

tampouco tem alguma ascendência hierárquica sobre os mesmos. A indicação dos 

fiscais técnicos é ato discricionário da chefia da Unidade na qual o servidor está 

lotado. 

Tanto na designação do gestor quanto na dos fiscais não se nomeiam 

substitutos para eventuais ausências dos titulares (férias, licenças, faltas, etc.), 

conforme foi observado pela auditoria realizada pelo TCU em 2014 e registrado no 

Acórdão 2.749/2015 (BRASIL, 2015):  

187. A UFRN não incluiu nas portarias de designação dos atores envolvidos 
no acompanhamento e fiscalização dos contratos a designação de 
suplentes para atuação em substituição aos titulares. Além disso, as 
portarias emitidas não estão sendo juntadas aos autos do processo 
administrativo da referida contratação (BRASIL, 2015). 

 

As responsabilidades dos atores envolvidos no acompanhamento dos 

contratos também não estão definidas, ainda conforme parecer: 

126. Na fase de execução da auditoria, constatou-se que não há documento 
formal descrevendo atribuições e responsabilidades dos fiscais dos 
contratos (gestão de contratos). Em entrevista com o responsável pelo setor 
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de contratos e com vários fiscais, ficou assente a necessidade de formalizar 
as atribuições dos gestores e dos fiscais dos contratos. 

[...] 

166. A instituição não estabeleceu nos processos administrativos 
fiscalizados um modelo de gestão de contratos contemplando a segregação 
das atividades de recebimento provisório e recebimento definitivo dos 
serviços/materiais contratados. Na prática, ocorre segregação de atividades, 
porém sem normatização os atores envolvidos não estão cientes dos limites 
e responsabilidades de atuação na fase de execução dos contratos 
(BRASIL, 2015). 

 

A Diretoria da DGC, nesse aspecto, exerce uma gestão na prática, de 

maneira informal, sem saber ao certo quais as atribuições dos seus servidores, nem 

a responsabilização de cada um. Segue-se uma rotina administrativa onde está clara 

uma estrutura de hierarquia verticalizada, mas as atribuições estabelecidas pela 

Resolução nº 020/15-CONSUNI (UFRN, 2015) não contemplam as que são 

exercidas pela DGC.  

Os servidores acabam realizando o trabalho seguindo uma tradição de 

como o setor sempre trabalhou, o que não significa o fiel cumprimento, dos 

normativos legais. 

Outro aspecto que interfere diretamente no acompanhamento do contrato 

está relacionado à capacitação dos atores da fiscalização. As áreas de 

conhecimento teórico que envolvem o acompanhamento de um contrato de 

terceirização são: direito administrativo, legislação que regula as contratações e a 

legislação trabalhista.  

Sobre o tema, asseverou o TCU: 

93. A UFRN não estabeleceu diretrizes para o gerenciamento de riscos das 
aquisições, não capacita os gestores da área de aquisições em gestão de 
riscos e não realiza gestão de riscos das aquisições (BRASIL, 2015). 

 

Não existe uma programação de capacitação para os atores envolvidos 

no acompanhamento dos contratos. Eventualmente os servidores da DGC 

participam de cursos de capacitação, já para os fiscais técnicos não são ofertadas 

vagas em cursos. O monitoramento do nível de conhecimento dos fiscais técnicos 

pelo gestor de contrato praticamente não existe, dado o grau de relacionamento 

entre os mesmos, muitos dos fiscais técnicos nem são conhecidos pessoalmente 

pelo gestor de contrato.    
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5.2 ESTRUTURA E ROTINAS DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO  

 

Pelo que está definido na Resolução nº 020/15-CONSUNI (UFRN, 2015), 

as atribuições da DGC e de seus setores giram em torno de um Plano Anual de 

Aquisições e Contratações, a ser elaborado em conjunto com o DMP, a INFRA e a 

SINFO. Acontece que desde o estabelecimento da Resolução, até o momento atual, 

não foi elaborado nenhum plano de contratações. 

A Resolução prevê, ainda, que os setores elaborem Relatório Anual da 

execução físico-financeira dos contratos, a serem avaliados pela Diretoria e 

encaminhados à PROAD. Tais relatórios também não têm sido confeccionados 

(UFRN, 2015). 

A Resolução define Setor, como sendo uma unidade organizada para 

prestar atividades “de execução” e “operacionais”. No entanto, a mesma Resolução 

determina que os setores devam “planejar e avaliar” “diretrizes e políticas” do 

respectivo setor estabelecidas pelo Conselho de Administração (UFRN, 2015). É, 

portanto, contraditório determinar que um setor, com características de ações 

operacionais por definição, promova planejamento de políticas e diretrizes.  Além do 

mais não foram estabelecidas tais políticas e diretrizes pelo Conselho de 

Administração da UFRN (UFRN, 2015). 

Seria também de responsabilidade do Setor de Terceirização elaborar, 

em conjunto com o Setor de Fiscalização Administrativa de Contratos, o Plano Anual 

de Capacitação de gestores e fiscais administrativos, ação essa que também não foi 

implementada. Importante frisar que não se fez nenhuma menção à capacitação dos 

fiscais técnicos (UFRN, 2015). 

A Resolução prevê, ainda, que a Diretoria deve coordenar a fiscalização 

administrativa dos contratos, e mais uma vez a Resolução não faz menção à 

fiscalização técnica. Tais determinações não coadunam com o que ocorre na prática 

do acompanhamento do contrato, já que a DGC tem expedido uma série de 

orientações aos fiscais técnicos, por meio de Instruções Normativas (Anexo A). 

Percebe-se uma grande falta de sintonia entre o que está regulamentado 

à DGC e aos seus setores, pela Resolução nº 020/15-CONSUNI (UFRN, 2015), e o 

que ocorre na prática. Dos três itens que determinam as competências da Direção, 
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nenhum é cumprido. Dos cinco itens que determinam às ações dos setores, um é 

muito genérico - V – desempenhar outras atividades inerentes às suas funções -, 

outros três, por razões já expostas não são executados e único cumprido na prática 

é o item IV (UFRN, 2015).  

A Resolução se apoia em documentos que não existem, para atribuir 

ações à Diretoria e a seus Setores, tais ações não contemplam medidas que 

possibilitem um acompanhamento eficaz dos contratos de terceirização, por estar 

muito aquém da realidade fática da execução dos contratos.    

O que é possível inferir da referida Resolução é uma organização da 

DGC, pela qual está clara a ascendência hierárquica entre a Diretoria e os Setores. 

Já o fiscal técnico não é subordinado funcionalmente ao gestor de contratos. O 

gestor de contrato não pode interferir na sua rotina de trabalho, não tem o controle 

direto sobre as ações de fiscalização, não participa da sua avaliação funcional. Tem 

seu poder de cobrança muito limitado, portanto.  

Com a estruturação da DGC ocorreu também um incremento no número 

de servidores públicos no setor. O SECONT, imediatamente antes de se tornar 

DGC, em 2015, contava com 3 (três) servidores e a DGC soma, hoje, sete 

servidores. O número de funcionários terceirizados se manteve o mesmo, dois, e os 

estagiários bolsistas passaram de dois para quatro. 

A distribuição dos servidores ocorre da seguinte forma: 01 (um) Diretor; 

04 (quatro) lotados no Setor de Contratos de Serviços Continuados e Cessão 

Patrimonial, entre eles o chefe do setor; 01 (um) no Setor de Fiscalização, a chefe 

do setor; e um servidor no Setor de Terceirização, ainda não foi nomeado chefe para 

o Setor de Terceirização. 

Das funcionárias terceirizadas, uma é Recepcionista de toda a Diretoria e 

a outra é Operadora de Micro, vinculada ao Diretor e ao Setor de Serviços 

Continuados. Já os bolsistas, dois atendem à toda Diretoria, um ao Setor de 

Serviços Continuados e um ao Setor de Terceirização. 

Além dos contratos de terceirização, a DGC é responsável pela gestão 

dos demais contratos administrativos da UFRN. Atualmente são 198 (cento e 

noventa e oito), das mais variadas espécies: de obras de engenharia, locação de 
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imóveis, prestação de serviços diversos, seguro de alunos, cessão do patrimônio 

público (cantinas), entre outros (SIPAC, 2017).    

Por não haver uma clara definição das atribuições do Setor de 

Fiscalização não se sabe qual o seu papel na fiscalização dos contratos, mas fica 

muito evidente, com sua atual estrutura, sua limitação no papel de fiscalizar, diante 

de um número expressivo de contratos em diferentes áreas de conhecimento. 

Na prática o Setor de Fiscalização acaba agindo quando provocado pelos 

usuários dos contratos, na averiguação de descumprimentos contratuais pela 

contratada. Seu papel vai se limitar a abrir processos administrativos em face das 

contratadas para uma possível penalização. 

O Setor de Terceirização também não tem suas atribuições definidas, ou, 

pelo menos, as definições da Resolução nº 020 – CONSUNI (UFRN, 2015) não 

correspondem à realidade fática do setor. Na prática o setor realiza os processos de 

pagamentos das empresas de terceirização, controle de conta vinculada aos 

contratos de terceirização, conferência das Planilhas de Custo e Formação de 

Preços nas repactuações contratuais, fiscalização administrativa dos contratos de 

terceirização, entre outras atividades administrativas. 

Os processos de pagamento são realizados ao final de cada mês, quando 

as empresas apresentam as Notas Fiscais (NF) correspondentes à prestação de 

serviço do mês em curso. São em média 110 (cento e dez) NF encaminhadas 

mensalmente ao setor, onde são conferidas as planilhas com o quantitativo de mão 

de obra, custos dos postos de trabalho, checado se houve faltas na prestação dos 

serviços (informadas pelas unidades usuárias por meio de memorando eletrônico 

durante o mês). Essa primeira conferência é realizada com apoio de planilhas de 

excel. 

Passada essa primeira fase, as NF são encaminhadas aos fiscais 

técnicos que atestam a prestação do serviço, por meio de assinatura de seu verso. 

No caso de existir alguma inconformidade, a NF retorna ao Setor de Terceirização 

para providenciar sua substituição com a empresa. Após receber e estar plenamente 

atestada a NF, o Setor de Terceirização lança a NF no SIPAC e confecciona o 

processo de pagamento, ficando então registrados no sistema as informações 

referentes àquela NF. Em seguida o processo é assinado pelo Diretor da DGC, 
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encaminhado à PROAD, o Pró-reitor assina e o encaminha ao DCF, onde é 

realizado o pagamento e o processo fica arquivado. 

Sobre tais procedimentos, observou o TCU (BRASIL, 2015) 

163. Ao analisar os processos administrativos de contratação de serviços de 
vigilância (Contrato 85/2010) e de limpeza (Contrato 55/2011), verificou-se 
que as notas fiscais são atestadas pelos fiscais em cada local de prestação 
dos serviços sem considerar os aspectos administrativos da fiscalização. 
Esses outros aspectos são verificados pela Seção de Gestão do Contrato, 
sem que essa atribuição esteja prevista formalmente em algum normativo 
interno da universidade, ou no modelo de gestão previsto nos contratos. 
Cite-se, como exemplo, o Contrato 85/2010, no qual as cláusulas que 
tratam da fiscalização dos serviços não estabelecem previsão de emissão 
de termo de recebimento provisório e definitivo, separadamente.  

164. Na prática, há uma segregação das fases de recebimento provisório e 
definitivo, uma vez que o fiscal atesta a realização dos serviços e a Seção 
de Gestão de Contratos analisa a parte documental. É importante que essa 
segregação de funções na fase da liquidação da despesa esteja 
devidamente normatizada pela UFRN e que os seus requisitos estejam 
previstos nos editais e nos contratos. 

165. Em entrevista realizada pela equipe de auditoria com a presença de 
diversos fiscais do contrato e do chefe da Seção de Gestão de contratos, a 
constatação acima foi confirmada. Ressalte-se que os fiscais informaram 
desconhecer os limites e rol de responsabilidades para atuação na 
fiscalização dos contratos. 

 

Essa rotina dos processos de pagamento se repete mensalmente, as 

empresas encaminham as NF e documentação por volta do dia 20 (vinte) de cada 

mês e, geralmente, os processos são encerrados ao final do mês ou início do 

próximo. Tem-se observado um prazo maior, entretanto, para a conclusão dos 

processos de pagamento dos contratos 46/2016 e 49/2016, por terem um grande 

número de postos e muito distribuídos pela UFRN, dificultando o trâmite das NF para 

ateste dos fiscais técnicos. A conclusão dos processos de pagamento de algumas 

NF desses contratos chega a ultrapassar 30 (trinta) dias.  

Junto às NF as empresas encaminham a documentação que comprova a 

quitação das obrigações trabalhistas. A verificação dessa documentação também é 

para ser realizada no Setor de Terceirização, mas, na prática, essa verificação não 

tem sido priorizada, uma vez que ela ocorre esporadicamente, não fiscalizando o 

que disciplina a cláusula abaixo:  

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Quanto aos encargos sociais: 
6.6.1. Comprovar, mensalmente, a quitação das obrigações trabalhistas, 
tributárias, fiscais, comerciais e legais, sobretudo o recolhimento das 
contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
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Previdência Social) acompanhados da respectiva folha de pagamento 
pertinente aos seus empregados disponibilizados para prestar os serviços, 
como condição à percepção mensal do valor faturado (UFRN, 2016a, p. 9). 

 
A quitação das obrigações trabalhistas diz respeito a todos os direitos 

pecuniários a que fazem jus os empregados das empresas contratadas: salário; 

férias; terço constitucional de férias; 13º terceiro salário; recolhimento de Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); contribuição para o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS); auxílio transporte; auxílio alimentação; dentre outras. 

Muitas exigências postas no contrato não são efetivamente fiscalizadas.  

As cláusulas de fiscalização dos encargos sociais, as quais constam em todos os 

contratos de terceirização vigente, não conseguem ser fiscalizadas pela DGC, uma 

vez que conta com apenas um servidor no Setor de Terceirização. O trabalho de um 

servidor não tem se mostrado suficiente para averiguação mensal de extensa 

documentação, ainda mais se tratando de 1.557 (mil quinhentos e cinquenta e sete) 

funcionários terceirizados. Na prática essa fiscalização não tem sido realizada, dado 

que o mesmo servidor acumula todas as demais atribuições do setor, aqui 

explicitadas. 

Outra atividade desempenhada pelo Setor de Terceirização é o controle 

de conta vinculada aos contratos de terceirização. A conta vinculada é um 

instrumento previsto na IN 02/2008, criada com o objetivo de garantir os recursos 

necessários para o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas em caso de 

inadimplemento da contratada (BRASIL, 2008). É uma conta bancária aberta pela 

UFRN em nome da empresa contratada, destinada exclusivamente a receber 

depósitos decorrentes de provisionamentos mensais de encargos trabalhistas aos 

funcionários terceirizados. 

Sobre o total da remuneração mensal dos funcionários terceirizados das 

empresas são provisionados os seguintes percentuais na conta: 

 

Quadro 8 - Reserva mensal para o pagamento de encargos 

trabalhistas - percentual incidente sobre a remuneração 
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Fonte: IN 02/2008. 

A movimentação da conta vinculada se dará por autorização do Pró-reitor 

de Administração, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações, mediante 

solicitação da empresa. A IN 02/2008 prevê que tal liberação só deve ser autorizada 

após a confirmação da ocorrência dos eventos (férias, pagamento de 13º salário e 

demissão de funcionário) e no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da 

apresentação dos documentos comprobatórios da empresa. 

A conferência desses documentos comprobatórios também é de 

responsabilidade do Setor de Terceirização. Tais eventos acontecem pelo menos 

três vezes para cada funcionário terceirizado: pagamento de 1/3 constitucional de 

férias e o pagamento de duas parcelas do 13º salário (uma parcela em novembro 

outra em dezembro). A movimentação da conta vinculada, nominal de cada 

funcionário, é controlada com o auxílio de planilhas de excel pelo Setor de 

Terceirização e a conferência dos documentos comprobatórios também não tem 

sido realizada em sua plenitude.  

O Setor de Terceirização também realiza a revisão das Planilhas de 

Custo e Formação de Preços nas repactuações contratuais. A PCFP é um 

documento utilizado para detalhar os componentes de custo que incidem na 

formação do preço dos serviços (Anexo C). Por ocasião da repactuação contratual 

essas planilhas são revisadas e atualizadas, principalmente com relação ao reajuste 

salarial anual da categoria funcional com base nas CCT. 
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A revisão da PCFP pode revelar, também, a oportunidade da contratante 

em suprimir valores que já não mais devem ser pagos à contratada, bem como 

reduzir custos com base no número de ocorrências de eventos trabalhistas previstos 

a maior que não se concretizaram na execução do contrato como observou o TCU: 

209. Houve falha na repactuação e prorrogação dos contratos 85/2010 
(vigilância) e 55/2011 (limpeza). Foram mantidas na PCFP as verbas 
referentes a aviso prévio trabalhado e depreciação de equipamentos, o que 
ocasionou pagamento de verbas indevidas à contratada.  

210. A equipe de fiscalização dos contratos na UFRN não utiliza 
informações gerenciais para propor redução no valor das provisões 
constantes da PCFP nos momentos dos ajustes contratuais (prorrogação, 
repactuação, etc.) (BRASIL, 2015). 

 

5.3 FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS NO SIPAC 

 

Está disponível no SIPAC uma função denominada “livro de ocorrências”, 

onde o gestor e o fiscal técnico podem cadastrar as ocorrências em relação àquele 

contrato e onde o SIPAC lança, ainda, automaticamente, os dados dos processos de 

pagamento cadastrados para aquele contrato (anexo B). Na prática são cadastrados 

nesse campo todos os ofícios enviados à contratada, qualquer que seja seu 

conteúdo, sendo este trabalho realizado por um bolsista da DGC sem maiores 

análises pelo gestor. Mesmo os ofícios que tratam de irregularidades praticadas pela 

empresa, muitas vezes, não são monitorados pela DGC, para saber se houve a 

solução daquela irregularidade ou se haverá necessidade de abertura de processo 

administrativo, tal situação acarreta em um descontrole, caracterizando impunidade 

para as empresas. 

O livro de ocorrência dos fiscais não é monitorado, não sendo tomadas 

providências a partir das informações lançadas ali e, apesar da ferramenta, os 

próprios integrantes da DGC orientam aos usuários que enviem memorandos 

eletrônicos para tratativas do contrato. Outro aspecto que ocorre, é quanto a 

responsabilidade por relatar a ocorrência do contrato, não necessariamente são os 

fiscais técnicos que o fazem, ou seja, abre-se processo para qualquer servidor que 

comunicar irregularidade, isso deve-se, também, às falhas no processo de 

nomeação dos fiscais. 
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As ocorrências havidas na execução dos contratos têm sido comunicadas 

por memorando eletrônico, via SIPAC, e-mail e presencialmente, não havendo, 

portanto, um adequado registro das ocorrências dos fiscais, tampouco das 

orientações realizadas pelo Gestor de Contrato, com exceção da IN (anexo A).  

É possível que um problema relacionado à execução do contrato seja 

resolvido em um telefonema e não tenha maiores complicações, mas em caso de 

ocorrências em que demande decisões e orientações a falta de registro dessa 

comunicação pode refletir em consequências para o gestor ou para o fiscal em caso 

de auditoria. Ao gestor, caso esse tenha sido omisso, e ao fiscal, caso não tenha 

seguido a orientação do gestor. 

Outro funcionalidade do SIPAC é a “ficha de acompanhamento e ateste”, 

pela qual os fiscais técnicos podem enviar eletronicamente a conformidade na 

prestação de serviços, ou seja, é um ateste eletrônico. Tal instrumento não tem sido 

utilizado. Entretanto, ele depende do prévio estabelecimento dos critérios objetivos 

de acompanhamento e aferimento da qualidade dos serviços prestados que não 

foram estabelecidos para os contratos de 2016.  

As atividades de fiscalização administrativas são realizadas com apoio de 

planilhas de excel: controle de descontos de fatura por falta de funcionários; controle 

de postos de trabalho; dados funcionais dos empregados; conferência da PCFP; 

controle de movimentação da conta vinculada. Essas informações ficam salvas em 

uma pasta eletrônica em um computador da DGC, para a qual não é realizada cópia 

de segurança.   

 

5.4 PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES 

 

Na UFRN, os contratos de terceirização são formalizados com vigência de 

12 (doze) meses e têm sido renovados pelo prazo máximo, 60 (sessenta) meses. A 

assinatura dos contratos é feita pela autoridade máxima da instituição, ou seja, o 

Reitor em exercício.  

O gestor de contrato, embora seja o gerente do contrato e tome muitas 

decisões, não é soberano sobre os atos administrativos do contrato. Há uma 
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hierarquia na tomada de decisão e responsabilização no âmbito dos contratos 

administrativos. O Diretor da DGC se reporta ao Pró-Reitor de Administração, que 

por sua vez, se reporta ao Reitor.  

A realização de uma licitação de mão de obra na UFRN tem se mostrado 

um processo lento e complexo, com o último processo levando mais de dois anos 

para ser concluído. Sendo assim, a renovação anual dos contratos tem se revelado 

imprescindível para a continuidade dos serviços, mas acarreta a manutenção de 

contratos eivados por vícios e problemas.   

O processo de renovação contratual é realizado pela DGC. Existe uma 

funcionalidade no módulo de contratos do SIPAC que informa a data do término do 

contrato aos usuários desse módulo, no caso, todos os integrantes da DGC. O 

sistema dispara um informativo sobre a data de encerramento com o prazo de 

antecedência predefinido pelo usuário, sendo que na DGC está configurado para 

120 (cento e vinte) dias. 

O monitoramento desse calendário é feito por um funcionário terceirizado, 

no cargo de Operador de Microcomputador. A partir do aviso, esse funcionário 

confecciona um memorando eletrônico circular com o objetivo de consultar os 

gestores de unidades acadêmicas e administrativas da UFRN pelo interesse na 

renovação daquele contrato, esse memorando é autenticado e enviado pelo Diretor 

da DGC. 

Aqui algumas considerações merecem ser feitas, uma vez que a 

comunicação é realizada com os gestores de unidade e não com os fiscais de 

contratos. Em muitas situações, o parecer dessas unidades é em desfavor da 

renovação contratual, mesmo assim o contrato é renovado. Existe, ainda, situações 

onde o próprio gestor de contrato é desfavorável à renovação contratual, seja por 

insatisfação com a contratada ou pelo inadequado formato do contrato, e mesmo 

assim os contratos são renovados. 

A Universidade tem optado em renovar o contrato, mesmo com as 

insatisfações relatadas, a ficar sem o serviço. Essas situações acontecem porque as 

licitações são realizadas sem o devido planejamento, são feitas sem um plano de 

trabalho como observou o TCU: 
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135. O processo de planejamento de contratações na UFRN não contempla 
a realização e formalização de estudos preliminares para definição dos 
aspectos da contratação voltados a identificar e avaliar as diferentes 
soluções que possam atender às necessidades que originaram a 
contratação. 

[...] 

140. O processo de planejamento de contratações na UFRN não contempla 
a realização e formalização de estudos para definição dos aspectos da 
contratação voltados à definição dos postos de trabalho a serem 
contratados. [...] 

154. A UFRN não elaborou plano de trabalho de terceirização para subsidiar 
a contratação dos serviços de limpeza e vigilância (BRASIL, 2015). 

 

Nas licitações de terceirização não é realizado um estudo para se avaliar 

se as categorias funcionais contratadas estão adequadas às necessidades da 

UFRN, as licitações são feitas com base nos tipos e quantitativos de postos dos 

contratos vincendos. Não se consulta a comunidade interessada, tampouco se 

divulga que aquele processo licitatório está em curso.  

No acompanhamento dos contratos de terceirização pela DGC, não são 

catalogados dados relevantes sobre a prestação de serviços ou sobre ocorrências 

que necessariamente não tenham gerados processos. São informações sobre a 

mão-de- obra empregada nos contratos, como número de afastamento por licença 

maternidade, de ausência por doença, de ausências por acidente de trabalho, entre 

outros, que subsidiam ao preenchimento da PCFP. 

Diante de todos os problemas do atual modelo de acompanhamento de 

contratos, elencados neste capítulo, resta demonstrada a necessidade de intervir  no 

modo de gestão e fiscalização de contratos. É o que se propõe no capítulo seguinte.  
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6 MODELO PROPOSTO 

Apresenta-se nesse capítulo soluções para implementação de  um efetivo 

acompanhamento dos contratos de terceirização. Assim,  são propostas ações de 

gestão na busca da definição do papel dos atores e de sua capacitação, estrutura, 

rotinas e um suporte informatizado mais adequadas ao processo de gestão e 

fiscalização.      

 

 

6.1 DESIGNAÇÃO, RESPONSABILIDADES E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E 

DE FISCAIS DE CONTRATOS 

 

Quanto à designação dos atores responsáveis pelo acompanhamento dos 

contratos, será necessário contar com os órgãos da UFRN responsáveis pela 

política de Recursos Humanos da instituição. A PROGESP conta em sua estrutura 

com a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP), órgão responsável pelo 

planejamento, acompanhamento, capacitação e avaliação dos servidores da UFRN, 

além da mobilidade interna dos servidores técnico-administrativos (UFRN, 2015). A 

DDP conta com corpo técnico, entre estes psicólogos, capacitado para promover a 

seleção dos servidores com as competências necessárias requeridas a para essas 

chefias.   

Segundo Marconi (2010), o principal objetivo de uma política de recursos 

humanos é: 

o alcance do perfil e do quantitativo de servidores necessários, que devem 
estar estimulados a desenvolver suas atividades de forma eficiente, de 
modo a garantir o alcance dos resultados desejados pela organização. Para 
tal, esta política deve estar alinhada com os objetivos da organização, assim 
tornando-a estratégica, garantir a atratividade e a permanência dos bons 
servidores no quadro de pessoal do governo estadual e incluir os incentivos 
adequados, tanto no que concerne aos estímulos como à cobrança de 
resultados. (p.113) 

 

Sobre a competência dos gestores de contratos afirmaram Magalhães, 

Neto e Gonçalves (2010): 

Os gestores necessitam desenvolver competências sociais, teóricas e 
técnicas, incluindo capacidade de lidar com os conflitos, resolver problemas 
complexos, identificar meios de aproveitar as oportunidades, de enfrentar as 
ameaças e, principalmente, ter capacidade na tomada de decisões, sendo, 
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por isso, necessário que apresentem competências específicas para o 
desempenho de suas atividades[...] (p.45) 

 

Magalhães, Neto e Gonçalves (2010) identificaram, ainda, quais as 

competências necessárias a um gestor de contratos de terceirização: 

a) conhecer o processo da gestão de contratos da empresa e seus 
possíveis impactos; 

b) compreender a relação da terceirização com os aspectos ambientais, 
éticos e jurídicos, previdenciários, trabalhistas, tributários e de segurança; 

c) autoconfiança para conduzir o processo decisório diante do inesperado, 
sem fazer uso de critérios pessoais em detrimento das políticas e normas 
corporativas; 

d) discernimento para, no processo de negociação e de tomada de decisão, 
distinguir o que é oportuno, prioritário, mais global e duradouro em 
situações incertas e complexas;  

e) capacidade de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro; 

f) capacidade de identificar fontes adequadas de informação, captá-las, 
interpretá-las corretamente e saber utilizá-las;  

g) capacidade de estimular e facilitar o aprendizado da equipe; 

h) agir em sintonia com as políticas corporativas; 

i) capacidade de lidar com as mudanças; 

j) capacidade de superar situações adversas sem estresse ou frustração; e 

k) capacidade de lidar com conflitos e interesses concorrentes. (p.47) 

 

Outrossim, as gratificações pagas ao Diretor da DGC e aos chefes dos 

seus Setores podem ser utilizadas como uma forma de incentivo aos ocupantes 

dessas funções e atrativos para seleção dos melhores servidores. Trata-se de um 

diferencial considerável em suas remunerações.  

A remuneração inicial de um TAE de nível superior na Universidade é de 

R$ 4.180,66 (quatro mil, cento e oitenta reais e sessenta e seis centavos) (BRASIL 

2005). Já o valor da CD-04 é de R$ 5.586,77 (cinco mil, quinhentos e oitenta e seis 

reais e setenta e sete centavos), sem acrescer a remuneração do cargo, ou R$ 

3.352,06 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), acrescido à 

remuneração do cargo. O valor total da FG-01 é de R$ 848,75 (oitocentos e 

quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) (BRASIL 2016). 

A UFRN conta com 5.468 (cinco mil quatrocentos e sessenta e oito) 

servidores de carreira (UFRN 2014) e dispõe de 54 (cinquenta e quatro) CD-04 e de 

104 (cento e quatro) FG-01 (UFRN 2009), ou seja, um número de gratificações bem 
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inferior ao número de servidores. Tais benefícios são, portanto, um diferencial que 

só pode ser ofertado na ocupação de algumas funções chaves da UFRN, não 

havendo  uma grande disponibilidade de gratificações diante desse grande 

contingente de servidores.    

Contando com o incentivo na remuneração, os dirigentes da UFRN e a 

PROGESP devem buscar selecionar os servidores para a ocupação das funções de 

Diretor da DGC e de chefias dos seus Setores, por meio de processo de seleção 

formal, transparente e baseado em competências necessárias às suas funções, 

dentro do universo de servidores da UFRN. Sobre a designação de dirigentes no 

âmbito do governo federal, asseverou Pacheco:       

[...] o desafio para o futuro próximo para a nomeação de dirigentes é o de 
levar em conta, além da legitimidade técnica, as competências específicas 
de direção. O problema a ser enfrentado não é tanto o da interferência 
política na escolha dos dirigentes, como transparece na literatura e na visão 
de senso comum, mas sobretudo a consideração da gestão como uma 
verdadeira política pública – o que demandará uma política mais clara e 
sistemática de critérios para a escolha dos dirigentes (2002, p. 18). 

 

Para atender o que se estabelece na Portaria nº 409/2016 do MPOG 

(BRASIL, 2016), deve-se realizar a nomeação formal do Diretor da DGC, como 

gestor dos contratos administrativos da UFRN, bem como seu substituto eventual.  

É importante, também, que se designe o chefe do Setor de Terceirização, 

e que este servidor seja formalmente nomeado fiscal administrativo dos contratos de 

terceirização, só assim restará clara a responsabilização pela conformidade da 

documentação trabalhista das empresas de terceirização, e nada mais justo que tal 

responsabilidade seja exercida por um servidor gratificado para tanto. 

Em relação à função de fiscal técnico a UFRN não dispõe de incentivos 

financeiros aos ocupantes dessa função e são mais de 70 servidores que exercem a 

fiscalização técnica. Como a indicação é realizada pelos gestores de unidades 

acadêmicas e administrativas, dentro do âmbito daquela unidade o universo para a 

escolha é reduzido.  

Encontram-se identificados alguns dos atributos que se espera do fiscal 

do contrato: 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 



 

75 
 

 
 

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 

(ENAP, 2013).  

Nesse cenário, na medida do possível a escolha desses fiscais deve 

seguir os critérios de atributos aqui mencionados. Atualmente, a atividade de fiscal 

técnico é mais uma atribuição designada ao servidor sem uma recompensa por 

exercê-la. Faz-se necessário, portanto, a criação de mecanismos de conscientização 

da importância da fiscalização dos contratos para a Administração e de motivação 

dos fiscais, além de um estudo da capacidade do servidor em exercer tais atividades: 

quantas horas são necessárias e quantos postos de trabalho cada servidor tem 

condições de fiscalizar, para que o servidor tenha condições de exercer essa função, 

mesmo que somadas às demais atividades que já executa.  

Deve-se conscientizar os chefes da necessidade de dedicação àquela 

atribuição, no sentido de proporcionar disponibilidade de tempo, de número de 

postos de trabalho viável de fiscalizar, condições materiais, acesso a veículos em 

ambientes de grande extensão territorial e capacitação.  

Não há uma regra geral a se estabelecer nesse caso, pois as unidades da 

UFRN são bastante heterogêneas na sua constituição, desde a Superintendência de 

Infraestrutura, com grande área territorial sob sua responsabilidade e 317 (trezentos 

e dezessete) postos de trabalhos terceirizados a uma PROPESQ, um órgão 

administrativo com apenas um posto de trabalho terceirizado. 

É importante que a DGC promova a conscientização dos gestores de 

unidade, por meio da apresentação das responsabilidades do fiscal técnico na 

legislação, para que haja um bom entendimento entre a chefia e o servidor para 

oferecer as condições em exercer a fiscalização técnica.     

Não cabe aqui uma padronização para toda a UFRN, é necessário um 

estudo customizado para cada unidade, por se tratarem de unidades heterogêneas, 

com necessidades e políticas de recursos humanos diferentes. Tal estudo irá 

embasar a Reitoria e PROGESP para ampliar o número de servidores em unidades 

que não dispõem de recursos humanos para exercer a fiscalização de maneira 

adequada. 
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Esse estudo deve ser realizado pelas unidades com o apoio da DGC e 

deve levar em conta aspectos da rotina do fiscal técnico no acompanhamento dos 

contratos, e de suas responsabilidades. 

Outro aspecto que deve ser levado em conta pelos atores no 

acompanhamento dos contratos é a ciência dos limites de responsabilidades de 

atuação de cada um na fase de execução dos contratos. 

Está elencado, abaixo, um rol de responsabilidades dos atores 

responsáveis pelo acompanhamento dos contratos de Terceirização (ENAP, 2013; 

FORPLAD, [s.d.]). É importante que essa distribuição de responsabilidades tenha 

força de normativo pela instância máxima da UFRN, para que todos os agentes 

envolvidos (gestor e fiscais de contratos, usuários dos serviços e gestores de 

unidades) atentem para elas.  

Responsabilidades do gestor de contratos: 

a) Coordenar e supervisionar as atividades de fiscalização administrativas 

e técnicas;  

b) Expedir orientações aos fiscais para melhor acompanhamento dos 

contratos; 

c) Não se omitir diante das dúvidas e demandas dos fiscais atinentes à 

execução dos contratos; 

d) Coordenar o programa de capacitação dos atores envolvidos no 

acompanhamento dos contratos de terceirização; 

e) Sugerir aos responsáveis pela nomeação dos fiscais técnicos, de forma 

fundamentada, a substituição daqueles que não atendam às competências 

necessárias ao exercício da função; 

f) Conduzir o processo de contratação, desde a identificação das 

necessidades da UFRN até o fim da execução do contrato, com o seu devido 

encerramento; 

g) Monitorar a qualidade na prestação dos serviços contratados; 

h) Propor à aplicação de penalidades às contratadas; 
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i) Propor à rescisão contratual, de maneira fundamentada, quando o 

contrato não estiver atendendo critérios de qualidades; 

j) Solicitar ao Pró-reitor de Administração abertura de processo licitatório 

para nova contratação; 

k) Manter-se atualizado quanto às melhores soluções de contratações 

adotadas na administração pública; 

l) Buscar a promoção de mecanismos que proporcionem economicidade 

e qualidade dos contratos de terceirização; 

m)  Autorizar o faturamento das contratadas com base nas fichas de 

acompanhamento e ateste enviadas pelos fiscais técnicos e conformidade 

trabalhista do fiscal administrativo; 

n)  Não autorizar a execução dos serviços na unidade que não indicar o 

fiscal e/ou o suplente para o contrato. 

o) Conferir os aditivos contratuais e seus anexos e despachar para 

assinatura do Reitor em exercício; 

Responsabilidades do fiscal administrativo: 

a) Atestar mensalmente a quitação das obrigações trabalhistas das 

contratada; 

b) Gerar relatório das inconformidades trabalhistas das empresas 

contratadas e encaminhar ao gestor de contratos; 

c) Consolidar as fichas de acompanhamento e ateste e encaminhar ao 

gestor de contrato; 

d) Atestar e Conferir a documentação para liberação de recursos da conta 

vinculada; 

e) Conhecer detalhadamente o contrato e as cláusulas nele 

estabelecidas, objetivando o fiel cumprimento do contrato;  

f) Conhecer a descrição dos serviços a serem executados (prazos, locais, 

material a ser empregado); 

g) Dar suporte aos fiscais técnicos; 
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h) Confeccionar a Planilha de Custos e Formação de Preços por ocasião 

das novas licitações e revisá-la nas renovações contratuais; 

i) Monitorar as datas da vigência de contratos e estabelecer junto com o 

gestor de contrato um cronograma de renovação contratual e planejamento das 

novas contratações;  

j) Consolidar, e adequar à legislação, o plano de trabalho de novas 

contratações das unidades; 

k) Confeccionar os processos de pagamento e encaminhar ao gestor de 

contratos; 

l) Realizar a conferência da documentação das repactuações contratuais 

e confeccionar os termos aditivos aos contratos; 

Responsabilidades dos fiscais técnicos: 

a) Conhecer detalhadamente o contrato e as cláusulas nele 

estabelecidas, sanando qualquer dúvida com a DGC, objetivando o fiel cumprimento 

do contrato;  

b)  Conhecer a descrição dos serviços a serem executados (prazos, 

locais, material a ser empregado);  

c) Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização 

dos materiais, equipamentos, contingente em quantidades suficientes para que seja 

mantida a qualidade dos mesmos;  

d) Verificar se os terceirizados estão cumprindo regularmente a jornada 

de trabalho, de forma a atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas 

verificados;  

e) Solicitar, quando for o caso, que os serviços sejam refeitos por 

inadequação ou vícios que apresentem ao preposto da contratada;  

f) Controlar a execução dos serviços, não permitindo, admitindo, 

possibilitando ou dando causa a atos que ensejem a caracterização de vínculo 

empregatício entre a UFRN e os funcionários terceirizados; 
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g) Registar no SIPAC quando ocorrer admissões, substituições ou 

demissões de terceirizados, para que o Fiscal Administrativo possa solicitar o envio 

dos documentos pela Contratada; 

h) No decorrer da execução contratual, avaliar a produtividade contratada 

e a qualidade da execução do serviço, caso haja necessidade acréscimos, 

supressões e outros ajustes, deverá emitir parecer e encaminhar para apreciação do 

gestor de contrato, via SIPAC, apontando as alterações necessárias, acompanhado 

das justificativas pertinentes. 

i) Participar das atividades de planejamento de licitações de contratação 

de mão de obra terceirizada; 

j) Sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do 

inadimplemento das obrigações;  

k) Registar no SIPAC todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato;  

l) Seguir as orientações do gestor de contratos; 

m)  Zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à 

qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados; e 

n) Atestar a prestação de serviço por meio da ficha eletrônica de 

acompanhamento e ateste do SIPAC. 

Por meio do estabelecimento do rol, os agentes conhecerão os seus 

limites de atuação e poderão ser responsabilizados, pelas instâncias de controle, 

pelos atos administrativos que competem a cada um ou diante de omissão dos 

mesmos.  

Para que os atores tenham condições de exercer o acompanhamento dos 

contratos é necessário o conhecimento teórico relacionado à legislação de contratos 

administrativos e à legislação trabalhista. Deve haver capacitação periódica, de 

forma que permita reciclagem constante dos atores, dadas as atualizações da 

legislação e alta rotatividade dos fiscais técnicos na função. 

Sobre a capacitação desses atores, opinou o TCU: 

9.3.3 institua política de capacitação, de forma regulamentada, com o 
objetivo de estimular o aprimoramento dos servidores dos hospitais 
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universitários na legislação e jurisprudência aplicáveis aos seus processos 
de trabalho, especialmente aqueles relacionados com as áreas de licitações 
e contratos, planejamento e execução orçamentária, acompanhamento e 
fiscalização contratual e outras áreas da esfera administrativa, de modo a 
subsidiar melhorias no desenvolvimento de atividades nas áreas de 
suprimentos/compras, licitações/contratos e recebimento e atesto de 
serviços, bem como identificação de fraudes, conluios e outros ilícitos 
relacionados às contratações da entidade (BRASIL, 2013). 

 

“A política de capacitação deve ser desenhada de forma a garantir o 

desenvolvimento profissional dos servidores baseado no perfil necessário para o 

alcance dos resultados desejados pela organização” (MARCONI, 2010, p. 126). 

Deve-se, portanto, estabelecer um programa de capacitação permanente para os 

atores que acompanham os contratos na UFRN.  

Tal capacitação pode ser promovido dentro do Programa de Capacitação 

e Aperfeiçoamento da UFRN, estabelecido pela Portaria nº 272, de 17 de abril de 

2012, assim definido: 

§1° Entende-se por programa os eventos de capacitação relacionados para 
cada ambiente, compostos por um conjunto de atividades de capacitação 
agrupadas, com o objetivo de desenvolver competências necessárias para a 
melhoria do desempenho das atribuições exercidas no ambiente de trabalho 
(UFRN, 2012). 

 

Também definidas na mesma Portaria quais poderiam ser as atividades 

de capacitação: 

[...] cursos presenciais e à distância, módulos, aprendizagem em serviço, 
grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários, congressos, 
oficina de trabalho, workshop, palestras, conferências, fóruns, encontros, 
visita técnica e outros que contribuam para o desenvolvimento do servidor e 
que atendam aos interesses da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, observando as seguintes linhas de 
desenvolvimento (UFRN, 2012). 

 

 Quanto às áreas temáticas de conhecimento sugeridos, o quadro abaixo 

aponta os tópicos de conhecimento que serão necessários para a capacitação.  

 

Quadro 9 – Tópicos para área capacitação dos atores.  

Atores Tópicos de Conhecimento 

Gestor de contrato, gestor de Planejamento da contratação; 
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unidade, fiscal técnico, fiscal 

administrativo, equipe do Setor de 

Terceirização e equipe do Setor de 

Fiscalização.  

Panorama Geral do Contrato Administrativo; 

Prerrogativas da Administração; 

Da fiscalização do contrato; 

Rotinas básicas de fiscalização; 

Da divisão de atribuições entre fiscal e 

gestor; 

Da instrução documental; 

Responsabilização do servidor público; 

O não pagamento do salário dos 

terceirizados e a Súmula 331/TST; e 

Pressupostos legais da fiscalização da 

execução dos Contratos Administrativos. 

Gestor de contrato, fiscal técnico, 

fiscal administrativo e equipe do 

Setor de Terceirização 

Equilíbrio Econômico-financeiro do Contrato; 

Repactuação contratual; 

Responsabilidade subsidiária da 

Administração pelos encargos trabalhistas; 

Do recebimento do objeto; 

Aplicação de sanções administrativas; e 

Alterações no contrato administrativo. 

  

Fiscal administrativo e equipe do 

Setor de Terceirização 

Legislação trabalhista e previdenciária. 

 

Fonte: ENAP (2013), AGU (2013). 

A participação dos gestores de unidade no programa de capacitação tem 

o condão de instruir, esclarecer, conscientizar e sensibilizar o gestor sobre o papel 

do fiscal técnico, servidor da sua unidade.  

A partir da implantação do programa de capacitação, deve ficar 

estabelecida a diretriz de que o agente público para assumir a função de gestor ou 
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fiscal de contrato tenha que ter a prévia capacitação no programa, afim de se evitar 

a nomeação de servidores sem o devido conhecimento teórico. 

 

6.2 ESTRUTURA E ROTINAS DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO 

 

O acompanhamento de um contrato não se resume a uma atividade 

formal. É a garantia de que o serviço será prestado de acordo com o previsto em 

contrato. Para que um contrato seja bem gerenciado, a informalidade não poderá se 

fazer presente, há que se ter atuação dentro dos limites estabelecidos, registrando e 

exigindo o cumprimento do que está contratado. 

É importante também que as rotinas administrativas facilitem os serviços 

de fiscalização. Ainda há muita dúvida por parte dos fiscais técnicos sobre as ações 

e procedimentos que devem realizar e a quem se reportar. O incremento do módulo 

de contratos no SIPAC, proposto no item seguinte, irá contribuir para centralizar e 

padronizar as ações de fiscalização. 

A fiscalização administrativa, hoje desenvolvida por um servidor do Setor 

de Terceirização, necessita ter suas atividades melhor dimensionadas. Trata-se da 

conferência mensal da documentação que comprova a quitação trabalhista das 

empresas. Pelo grande volume de documentos de 1.557 funcionários é necessário 

ter mais servidores capacitados atuando especificamente nessa atividade com 

rotinas e responsabilidades estabelecidas, sob a supervisão do chefe do Setor de 

Terceirização, a ser nomeado fiscal administrativo. 

Deve-se fazer um redimensionamento do número de servidores do Setor 

de Terceirização, por meio de um estudo para se chegar a um número de servidores 

suficientes para realizar a fiscalização administrativa, com base no volume da 

documentação a ser analisada mensalmente e das demais rotinas administrativas 

desempenhadas pelo Setor e na capacidade de um servidor realizar cada atividade. 

Tal estudo deve ser feito após o incremento das novas funcionalidades do SIPAC, 

aqui propostas, pois certamente irão reduzir o tempo necessário para a realização 

das atividades do Setor de Terceirização.  

Quanto ao papel do Setor de Fiscalização, por não ser exclusivamente 

voltado aos contratos de terceirização, suas atividades devem dar apoio à 
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fiscalização iniciada no Setor de Terceirização. Sendo assim, o Setor de 

Terceirização analisa a documentação trabalhista da contratada, relata ao Setor de 

Fiscalização as inconformidades, que se encarregará pelos trâmites administrativos 

do processo de apuração e sanção da empresa, conforme o quadro: 

 

Quadro 10 -  Distribuição de atividades de fiscalização entre setores da DGC. 

Setor de Terceirização Setor de Fiscalização 

Análise da documentação trabalhista e 

previdenciária dos funcionários 

terceirizados. 

Operacionaliza a abertura de processo 

administrativo em face da contratada, 

com base nas informações dos fiscais 

técnicos e administrativos. 

Confecção de relatório das 

inconformidades encontradas. 

Acompanha o andamento do processo 

administrativo nas demais instâncias 

(PROAD e Gabinete do Reitor) 

Envio de relatório ao setor de 

fiscalização, com a chancela do gestor 

do contrato. 

Emitir multas, sanções, acompanhar o 

pagamento da multa e registrar as 

ocorrências no “livro de ocorrências” do 

SIPAC. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Ocorrem situações em que todo processo administrativo é formalizado e a 

empresa é multada, mas não ocorre o efetivo monitoramento do pagamento dessa 

multa. Muitas vezes a multa é aplicada e não é paga pela contratada por falta de 

controle e de um responsável pelo seu acompanhamento, daí a necessidade do 

monitoramento do Setor de Fiscalização.  

Realizar uma gestão e uma fiscalização contratual não envolve apenas o 

aspecto da legalidade, isto é, se as ações estão de acordo com a lei e os 

regulamentos pertinentes. Implica verificar se estão sendo produzidos os resultados 

esperados, a um custo razoável, se as metas e objetivos estão sendo alcançados e 

se os usuários estão satisfeitos com os serviços que lhe são prestados (ENAP, 

2013). As ferramentas de acompanhamento do SIPAC, além de contribuírem com a 

melhoria da rotina de fiscalização e gestão, serão um instrumento de monitoramento 

dos contratos, conforme abordado no próximo item  
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6.3 FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS NO SIPAC 

 

Conforme pôde ser constatado na apreciação do Modelo Atual, o SIPAC 

conta com uma importante ferramenta que é a ficha de acompanhamento e ateste 

dos contratos, a qual não está sendo utilizada. É necessário, portanto, definir os 

critérios objetivos de avaliação da prestação dos serviços e cadastrá-los na ficha de 

acompanhamento no SIPAC, para que o fiscal técnico possa realizar o lançamento 

dessa avaliação pelo sistema.  

A utilização da ficha de acompanhamento e ateste dos serviços, elimina a 

necessidade de assinatura na NF pelo fiscal técnico. O sistema eletrônico é mais 

seguro pois há uma senha pessoal do servidor para acessá-lo, já a assinatura é de 

difícil verificação no caso de falsificação, ou até mesmo de checar se cada 

assinatura corresponde ao fiscal daquela unidade, seria uma atividade mais 

laboriosa, levando-se em consideração o número de fiscais e de NF faturadas 

mensalmente. 

A medida que os fiscais técnicos forem enviando as fichas de 

acompanhamento, o Setor de Terceirização encaminha eletronicamente à 

contratada autorizando o faturamento, conforme relatório dos fiscais técnicos, nos 

quais já irão constar os possíveis descontos na fatura em caso da prestação de 

serviço incompleta. Sendo assim o fiscal administrativo consolida as fichas de 

acompanhamento e ateste, encaminha ao gestor de contrato, que autoriza o 

encaminhamento à contratada para que realize o faturamento. 

Esse processo simplifica o trâmite para pagamento das empresas, e traz 

uma série de vantagens: reduz o número de NF, consequentemente de processos 

de pagamento; reduz o envio de memorandos eletrônicos e demais meios de 

comunicação, ao se centralizar as informações em um único sistema; aumenta a 

segurança nos processos de pagamento; garante que as informações sejam 

prestadas pelo fiscal do contrato, único com acesso autorizado àquela 

funcionalidade do sistema; centraliza e padroniza o processo de pagamento; e gera 

maior agilidade e redução de prazo no pagamento das empresas, deixando de expor 

a UFRN ao pagamento de juros moratórios. 
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Nessa funcionalidade do SIPAC – o ateste eletrônico, em substituição à 

assinatura da NF pelo fiscal técnico – a empresa seria cadastrada como uma 

usuária externa, e teria a possibilidade de ponderar sobre os possíveis descontos na 

sua fatura, aquela ficha de acompanhamento que provoca tal desconto é separada 

das demais, e as outras seguem no fluxo normal para pagamento. Até apurar-se as 

ponderações da contratada, o restante do processo de pagamento não seria 

retardado, com tudo tramitando de forma on-line, com a supervisão do gestor de 

contrato. 

Outra funcionalidade a ser incrementada no SIPAC é o cadastro nominal 

dos funcionários terceirizados e das CCT no sistema. Cria-se, assim um banco de 

dados com todas as informações funcionais dos empregados terceirizados, 

devidamente atualizadas pelo documento que regula sua categoria, a CCT.  

Com a catalogação dos funcionários será possível fazer uma lista de 

checagem para cada um, com um prévio cadastro das informações funcionais dos 

mesmos e das informações das CCT. Assim para cada funcionário vai constar no 

sistema, por exemplo, os valores de salário, de alíquota do FGTS, de vale 

transporte, de vale alimentação, etc., a que faz jus. A fiscalização administrativa dará 

a conformidade, ou não, com base na documentação enviada pela empresa, ao final 

da conferência o sistema irá gerar um relatório com as inconformidades registradas 

pelo usuário. 

O principal objetivo de se consolidar o lançamento das informações 

individualizadas de cada funcionário terceirizado é que, caso algum funcionário dê 

entrada em ação trabalhista no judiciário contra a  empresa durante o período que 

prestou serviço na instituição e a UFRN seja citada na ação, a DGC poderá 

demonstrar facilmente as ações de fiscalização realizadas sobre a documentação 

daquele funcionário por uma simples consulta ao seu nome no SIPAC, gerando um 

relatório, e, assim, demonstrar a efetiva fiscalização e afastar a responsabilidade 

subsidiária sobre aquela ação, conforme previsto na Súmula 331 do TST. 

Outra vantagem da utilização do SIPAC na conferência da documentação 

é o registro do servidor que fez aquela conferência, tem-se, portanto, como 

responsabilizá-lo, uma vez que para se ter acesso ao sistema o usuário precisa 

fazer uso de uma senha pessoal. Isso ajudará o gestor no monitoramento da sua 

equipe, que poderá verificar a produtividade da fiscalização pelo sistema.       



 

86 
 

 
 

Tal funcionalidade deverá ser utilizada pelo Setor de Terceirização, 

também, no controle da movimentação da conta vinculada, registrando-se toda 

entrada e toda saída de forma individualizada, e fazendo a conferência também com 

base nas informações funcionais de cada funcionário, eliminando, assim, a 

necessidade de controle por planilha de excel, na qual o controle e a segurança das 

informações são muito mais frágeis. 

O fiscal técnico poderá registrar no sistema denúncias de inconformidade 

trabalhista em campo específico para cada funcionário que labora em sua unidade, 

em apoio à fiscalização administrativa. Os funcionários terceirizados poderão dirigir-

se diretamente ao fiscal técnico para tal denúncia. Centraliza-se toda a comunicação 

no SIPAC, ficando registrada a denúncia do fiscal e eximindo-o de uma 

responsabilização por inércia na fiscalização. O registro dessas ocorrências será 

catalogado no livro de ocorrências eletrônico do SIPAC de cada contrato.  

Os contratos firmados em 2016 preveem uma série de penalidades às 

empresas no caso da inobservância das obrigações trabalhistas (Anexo D). O 

objetivo dessas sanções é coibir a prática dessas ilegalidades daí a importância do 

Setor de Fiscalização fazer uso do relatório gerado pela fiscalização administrativa e 

das ocorrências registradas pelos fiscais técnicos e dar prosseguimento à 

averiguação das irregularidades, com a abertura de processos administrativos. 

A gestão não pode abrir mão de aplicar a penalidade, e caso a empresa 

seja insensível à penalização, deve-se recorrer à rescisão do contrato. Para tanto, é 

imprescindível que o processo de licitação seja mais célere, para que a UFRN não 

se veja obrigado a manter um contrato insatisfatório por não ter condições de 

realizar uma nova contratação em tempo hábil. É, portanto, de fundamental 

importância o papel da DGC no processo de fiscalizar, mas também de planejar as 

novas licitações, tema do item seguinte. 

 

6.4 PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES 

 

O planejamento é essencial na Administração Pública, pois evita a prática 

de gestão ineficiente e contrária aos ditames da Lei de Licitações, como a exemplo: 

necessidade de prorrogação de contrato, cuja manutenção já não se apresenta 
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vantajosa; contratar emergencialmente se não houve a possibilidade de prorrogação 

do contrato vincendo; e atrasar o atendimento à necessidade interna da 

Administração (ENAP, 2013).  

Embora o planejamento, a licitação e a execução do contrato sejam fases 

independentes, é importante planejar adequadamente a instrução do processo de 

licitação de forma a contemplar a satisfação das necessidades demandadas pelas 

unidades da UFRN, em conformidade com as normas e dispositivos legais relativos 

à contratação de mão de obra terceirizada (ENAP, 2013). 

Para tanto, o gestor de contrato é peça fundamental na integração entre o 

Setor de Licitações e as unidades demandantes, ele deve participar ativamente de 

todas as fases para a contratação. Pois, conforme definiu Almeida (2009, p.54) , “a 

gestão contratual é a condução integral do processo de contratação, desde a 

identificação das necessidades da Administração até o fim da execução do contrato, 

com o seu devido encerramento”. 

O primeiro passo é realizar o levantamento das reais necessidades de 

mão de obra terceirizada. Tal levantamento só será possível com um estudo 

realizado dentro das unidades, reais conhecedoras de suas necessidades. Dentro 

da unidade deve ser nomeado um responsável e um substituto eventual – fiscais 

técnicos -, que serão os responsáveis por elaborar um plano de trabalho de novas 

contratações de sua unidade, o qual observará os seguintes critérios: 

I - justificativa da necessidade dos serviços;  

II - relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser 

contratado; e 

III - demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de 

economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis (BRASIL, 2008). 

A DGC deverá consolidar o plano de trabalho de novas contratações de 

todas as unidades, corrigir erros, adequá-los à legislação, sempre em contato com 

as unidades para não interferir nem atrapalhar na contratação de suas 

necessidades, mas também não permitir planos incompatíveis com a legislação 

vigente. 

Naturalmente o gestor nesse processo fará o papel de supervisor e já que 

tal atividade não interrompe todas as demais de diretor da DGC, deve lançar mão de 

um servidor do Setor de Terceirização, afastá-lo de sua rotina, se não integral, 
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parcialmente, para se dedicar, durante esse período, exclusivamente a essa tarefa 

de planejamento. 

Até aqui vale destacar uma mudança de paradigmas na nomeação de 

fiscais: a nomeação ainda na fase de planejamento da contratação de mão de obra 

terceirizada. É importante que ocorra dessa forma para os fiscais serem parte do 

processo desde o seu início, isso fará com que eles tenham um conhecimento mais 

amplo da contratação e dos instrumentos que regulam aquele serviço, como as 

CCT, o edital da licitação, a minuta do contrato e poderão interferir no processo de 

planejamento com base na experiência da execução dos contratos na sua unidade. 

De posse das necessidades de mão de obra o gestor deve, junto com o 

Setor de Licitações, participar ativamente da elaboração do edital, onde levará a 

experiência dos contatos anteriores devidamente catalogados no SIPAC, pelos 

processos de fiscalização técnica e administrativa.  

O registro das informações no SIPAC, percebidas na fiscalização, 

possibilitará um retrato da realidade das ocorrências dos eventos trabalhistas dos 

funcionários terceirizados, ter-se-á um banco de dados catalogados com 

informações gerencias do contrato, importantes para subsidiarem o preenchimento 

da PCFP a ser utilizada nas novas contratações e repactuações contratuais. 

Assim, ficarão catalogados, por exemplo, quantas ausências por doenças 

ocorreram durante a vigência do contrato e o custo impactado. Na confecção da 

nova PCFP - em caso de nova licitação - ou na sua atualização - em caso de 

repactuação – ter-se-á um índice daquela ocorrência com embasamento estatístico 

no histórico do contrato.   

O Setor de Terceirização deverá fazer o preenchimento da PCFP com as 

informações gerenciais catalogadas durante a execução do contrato e assim 

estabelecer um preço de referência o mais próximo do real possível, afastando 

empresas aventureiras que baixam muito os preços e não conseguem manter a 

qualidade nos serviços ou não conseguem arcar com os custos e executar o 

contrato. 

Encerra-se, com esse item, a apresentação das ferramentas de melhoria 

que compõem o Modelo Proposto. O  próximo capítulo – Considerações Finais – 

traça um comparativo entre a atual realidade e a intervenção proposta nesse projeto.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A terceirização, conforme observado na pesquisa, é um mecanismo de 

gestão que passou a ser amplamente utilizado no mundo a partir da década 1980. 

Na década seguinte a Administração Pública brasileira passa a se valer dessa 

ferramenta em suas instituições, trazida pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho 

de Estado. 

Na Administração Pública, a terceirização é formalizada pelo contrato 

administrativo, por sua vez, disciplinado pela Lei de Licitações e Contratos, que, 

mesmo de forma genérica, já atentava para necessidade da fiscalização dos 

contratos. A Administração Pública Federal, por intermédio do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão editou em 2008 a Instrução Normativa nº 

2/2008, a qual trouxe uma série de inovações na colaboração do acompanhamento 

dos contratos. 

Na UFRN os contratos de terceirização são imprescindíveis para seu 

funcionamento e responsáveis por gastos de grande parcela do seu orçamento. Seu 

acompanhamento, entretanto, não corresponde ao grau de importância que têm. A 

gestão e a fiscalização se mostram ineficazes, não mitigando os problemas 

cotidianos ocorridos na execução dos contratos. Em 2014 essas contratações 

passaram por uma grande auditoria do TCU que gerou o Acórdão n° 2.749/2015, 

apontando uma série de graves problemas do planejamento ao encerramento dos 

contratos.    

 Urge à gestão da UFRN tomar medidas que alterem essa realidade de 

quase informalidade no acompanhamento dos contratos e de não obediência aos 

normativos legais.  É nesse cenário que este Projeto de Intervenção se apresenta 

como uma alternativa, com o objetivo de promover um melhor acompanhamento dos 

contratos, através da melhoria dos processos administrativos e da implementação 

de ferramentas informatizadas. 

No decorrer da pesquisa foi realizado um diagnóstico, pelo qual foi 

possível retratar a realidade da gestão e fiscalização dos contratos de terceirização 

conforme consta no capítulo “Modelo Atual” e feita a proposição da melhoria daquela 
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realidade de acordo com o capítulo “Modelo Proposto”, cujos principais pontos estão 

resumidos no Quadro abaixo: 

 

Quadro 11 – Comparativo entre o Modelo Atual e o Modelo Proposto.  

MODELO ATUAL MODELO PROPOSTO 

Ausência de planejamento nas 

contratações de mão de obra 

terceirizada. 

 

Estabelecimento de mecanismos de 

gestão (plano de trabalho, banco de dados 

e divisão de atividades entre os atores) 

para planejamento das contratações, que 

integre, DGC, Setor de Licitações, e 

unidades usuárias dos serviços. 

Não há um levantamento de 

tratamento de informações gerencias 

para subsidiar as novas contratações 

e repactuações contratuais. 

Proposição de um de banco de dados, por 

meio do SIPAC, com informações 

relevantes levantadas durante as 

execuções contratuais que possam dar 

subsídios às renovações e novas 

contratações.    

Deficiência nas tratativas dos 

contratos entre a DGC e os fiscais 

técnicos. 

 

Proposição da melhoria do Módulo de 

Contratos do SIPAC que propicie um canal 

de comunicação formal, ágil e seguro 

entre a DGC e os fiscais, com o devido 

registro das comunicações. 

Não há designação formal do gestor 

e do fiscal administrativo dos 

contratos. 

Proposição da nomeação dos atores 

responsáveis pelo acompanhamento dos 

contratos por meio de instrumento 

normativo. 

A UFRN não seleciona os ocupantes 

das funções de gestor e fiscal de 

contratos por meio de processo 

formal, transparente e baseado em 

competências necessárias ao 

desempenho das atividades. 

Proposição da seleção dos atores chaves 

responsáveis pelo acompanhamento dos 

contratos com base nas competências 

necessárias para a função. 

Não está definido qual o papel de Proposição da divisão de atividades de 



 

91 
 

 
 

cada Setor da DGC no 

acompanhamento dos contratos. 

acompanhamento dos contratos entre os 

Setores de Terceirização e Fiscalização. 

Falta de capacitação para atores 

envolvidos na gestão e fiscalização. 

Proposição de um programa de 

capacitação aos atores envolvidos na 

gestão e fiscalização de contratos. 

O Setor de Terceirização não conta 

com quantitativo de pessoal 

suficiente para realizar a fiscalização 

administrativa. 

Proposição de um estudo para se adequar 

o quantitativo de pessoal do Setor de 

Terceirização, após à implementação das 

melhorias do SIPAC aqui propostas.  

Fonte: elaborado pelo autor. 

A melhoria na prestação dos serviços se dará a partir do momento em 

que a fiscalização seja efetivamente realizada e que o não cumprimento das 

obrigações pactuadas em contrato e o não atendimento aos critérios de qualidade 

ensejarem punição às empresas. 

Além do que, o planejamento e o monitoramento da qualidade dos 

serviços farão com que a UFRN tenha melhores condições para elaboração de 

novas licitações e não se veja obrigada a renovar contratos insatisfatórios. Com a 

percepção das contratadas de que os contratos estão sendo efetivamente 

fiscalizados, haverá maior  empenho na manutenção da qualidade dos serviços em 

vistas a renovação contratual.  

Esse projeto apresenta, portanto, uma alternativa à UFRN na busca pela 

melhoria no acompanhamento dos contratos de mão de obra com dedicação 

exclusiva. De tal forma que possibilitará à UFRN: a contratação mais adequada às 

suas reais necessidades; o afastamento da responsabilidade subsidiária em ações 

trabalhistas; maior segurança e economia nos pagamentos às empresas 

contratadas; uma melhoria na prestação dos serviços pelas empresas terceirizadas. 

Tratam-se de ações possíveis de serem implementadas no curto e médio 

prazo, aproveitando-se da estrutura da UFRN já existente, fazendo-se pontuais 

adaptações ao sistema de informática, dada a urgência em se melhorar os 

mecanismos de controle dos contratos.  
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ANEXO A – INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2016 DGC/PROAD 
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ANEXO B – EXTRATO DE LIVRO DE OCORRÊNCIA DO GESTOR DE 

CONTRATO 
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ANEXO C – PLANILHA DE CUSTO DE FORMAÇÃO DE PREÇO DO 

ALMOXARIFE, NO CONTRATO 46/2016  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

  

PROCESSO Nº 23077.027141/2016-57 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2016 - SISTEMA PREÇOS PRATICADOS 

  

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

  

Almoxarife 44h - Construção Civil 

A proposta foi elaborada com base no SALÁRIO NORMATIVO de R$  1.165,45 (Hum mil, cento e sessenta e 
cinco reais e quarenta e cinco centavos), pertinente à Categoria de Almoxarife, homologada na Convenção 
Coletiva vigente de 01 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016 entre os Sindicados Patronal e dos 
Trabalhadores, data-base 01 de outubro. (SINDUSCON/RN X SINTRACON/RN - RN000411/2015) 

DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 01/08/2016 

B Município/DF Natal/RN 

C Ano do Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2015/2016 

D Tipo de Serviço   

E Unidade de Medida   

F Quantidade (total) a contratar (em função da Unidade de Medida) 6 

G Nº de meses de execução contratual 12(doze) meses 

  

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1 Tipo de Serviço 

1.1 Almoxarife 44h - Construção Civil 

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  R$                         1.165,45  

3 Categoria Profissional Almoxarife 

4 Data-Base da Categoria Profissional (Dia/Mês/Ano) 01/10/2015 

  
1. REMUNERAÇÃO (%)  TOTAL (R$)  

A Salário Base 100%  R$     1.165,45  

B Adicional de Periculosidade    R$              -    

C Adicional de Insalubridade    R$              -    

D Adicional Noturno    R$              -    

E Jornada Reduzida Noturna    R$              -    

F Adicional de Hora Extra    R$              -    

G Outros(especificar):    R$              -    

TOTAL DA REMUNERAÇÃO    R$     1.165,45  
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  2. BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

A 
Transporte 

 R$      
2,90   R$         80,87  

B Auxílio-Alimentação    R$        220,00  

C Assistência Médica e Familiar    R$              -    

D Auxílio Creche    R$              -    

E 
Seguro de Vida, Invalidez e Funeral 

 R$      
6,00  

 R$           6,00  

F Outros (especificar)  R$          -     R$              -    

TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS    R$        306,87  

  

  3. INSUMOS DIVERSOS 

A Uniformes/ EPIs    R$         14,49  

B Materiais     

C Equipamentos     

D Outros (especificar)     

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS    R$         14,49  

  

  4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS: incidentes sobre o valor da remuneração 

  

  4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições: 

A INSS 20,00%  R$        233,09  

B SESI ou SESC 1,50%  R$         17,48  

C SENAI ou SENAC 1,00%  R$         11,65  

D INCRA 0,20%  R$           2,33  

E Salário Educação 2,50%  R$         29,14  

F FGTS 8,00%  R$         93,24  

G Seguro acidente do trabalho (RAT 2% x FAP 0,84%) = (1,68%) 1,68%  R$         19,58  

H SEBRAE 0,60%  R$           6,99  

TOTAL DO 4.1 35,48%  R$        413,50  

  

  4.2 - 13º (décimo terceiro) salário 

A 13º (décimo terceiro) salário 8,33%  R$         97,08  

Subtotal 

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre o 13º salário 2,96%  R$         34,44  

TOTAL DO 4.2 11,285%  R$        131,53  

  

  4.3 - Afastamento Maternidade 

A Afastamento Maternidade 0,02%  R$           0,23  

B Incidênc dos encargos previstos do Submódulo 4.1 s/ afastam maternid 0,007%  R$           0,08  

TOTAL DO 4.3 0,027%  R$           0,32  

  

  4.4 - Provisão para Rescisão 
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A Aviso Prévio Indenizado 0,420%  R$           4,89  

B Incidência do FGTS s/ aviso prévio indenizado 0,034%  R$           0,39  

C Multa s/ FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado 0,210%  R$           2,45  

D Aviso Prévio Trabalhado 1,944%  R$         22,66  

E Incidência dos encargos do submódulo 4.1 s/ o aviso prévio trabalhado 0,690%  R$           8,04  

F Multa s/ FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado 4,00%  R$         46,62  

TOTAL DO 4.4 7,30%  R$         85,05  

  

4.5 - Custo de Reposição do profissional ausente 

A Férias e terço constitucional de férias 11,11%  R$        129,48  

B Ausência por doença 0,30%  R$           3,50  

C Licença paternidade 0,02%  R$           0,23  

D Ausências legais 0,01%  R$           0,12  

E Ausências por acidente de trabalho 0,01%  R$           0,12  

F Outros (especificar) 0,00%  R$              -    

Subtotal 11,45%  R$        133,44  

G Incid dos encargos do submód 4.1 s/o custo de repos de profiss ausente 4,06%  R$         47,35  

TOTAL DO 4.5 15,51%  R$        180,79  

  

Quadro-Resumo do mòdulo 4: Encargos Sociais e Trabalhistas 

  Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas     

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 35,48%  R$        413,50  

4.2 13º (décimo terceiro) salário 11,285%  R$        131,53  

4.3 Afastamento maternidade 0,027%  R$           0,32  

4.4 Custo de Rescisão 7,30%  R$         85,05  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 15,51%  R$        180,79  

4.6 Outros (especificar) 0,00%  R$              -    

TOTAL 69,60%  R$        811,18  

  

  5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

A Custos Indiretos 0,50%  R$         11,49  

B Lucro 0,22%  R$           5,17  

C Tributos 14,25%  R$        384,65  

  C.1 - Tributos federais (PIS, COFINS) 9,25%  R$        249,69  

  C.2 - Tributos estaduais (especificar) 0,00%  R$              -    

  C.3 - Tributos municipais (ISS) 5,00%  R$        134,97  

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS TRIBUTOS E LUCROS    R$        401,32  

  

Mão de Obra Vinculada à execução contratual (valor por empregado) 

A Módulo 1: Composição da Remuneração    R$     1.165,45  

B Módulo 2: Benefícios mensais e diários    R$        306,87  

C Módulo 3: Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)    R$         14,49  

D Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas    R$        811,18  
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Subtotal (A+B+C+D)    R$     2.298,00  

  

E Módulo 5: Custos indiretos, tributos e lucro    R$        401,32  

Valor Total por empregado    R$     2.699,31  
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ANEXO D – TABELAS DE PENALIZAÇÃO DO CONTRATO 46/2016. 
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