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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo principal compreender os entraves à gestão e à 

fiscalização dos contratos continuados, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. A abordagem adotada é quantitativa e qualitativa, 

e a natureza da pesquisa é descritiva e exploratória. O estudo tem base em documentos 

institucionais (normas, instruções normativas dentre outras) obtidos em sítios eletrônicos e em 

dados primários gerados a partir dos questionários, por meio de um Survey. Realizou-se também 

pesquisa no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, com o intento de buscar 

informações acerca do processo de gestão e fiscalização dos contratos continuados instruídos 

no âmbito do IFRN. Ademais, procedeu-se um levantamento de informações sobre a percepção 

dos envolvidos na gestão e fiscalização de contratos continuados, considerando três grupos de 

sujeitos, os diretores de administração do IFRN, os gestores de contratos e os fiscais de 

contratos. O estudo abarcou a Reitoria e todas as 21 unidades (campus e campus avançados) 

em funcionamento do IFRN. Os resultados demonstraram que a Instituição não dispõe de 

mecanismos de regramento interno (manuais ou documentos congêneres) para tratar da matéria. 

Demonstrou-se também que em decorrência da dita ausência, inexistem padrões de gestão e 

fiscalização contratual no IFRN. Além disso, as capacitações para os agentes responsáveis pela 

gestão e fiscalização contratual são escassas, gerando insegurança para o servidor no 

desempenho das funções de fiscalização e de gestão de contratos. Por fim, teceram-se 

considerações a respeito de quais são os principais entraves à gestão e à fiscalização de 

contratos continuados no âmbito do IFRN. O trabalho tem amplo espectro social, pois quando 

a gestão pública lança seu olhar sobre aquilo que causa entraves aos seus processos de trabalho, 

as possíveis soluções afloram para melhorar a prestação de serviços, e quem se beneficia é a 

sociedade. 

 

Palavras-chaves: Gestão Pública. Gestão de Contrato. Fiscalização de Contrato. Fiscal de 

Contrato. IFRN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This research aims to understand the obstacles, the management and the inspection of the 

continuing contracts, within the scope of the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Rio Grande do Norte - IFRN. The approach adopted is quantitative and 

qualitative, and the nature of the research is descriptive and exploratory. The study is based on 

institutional documents (rules, normative instructions, among others) obtained on electronic 

sites and on primary data collection generated from the questionnaires, through a Survey 

Research. The research was also carried out in the Unified Public Administration System - 

SUAP, in order to seek information about the management and inspection process of continuing 

contracts at IFRN. Moreover, information was collected on the perception of those involved in 

the management and supervision of continuing contracts, considering three different groups: 

the IFRN managing directors, contract managers and contract supervisors. This study also 

covered the rectory and all 21 units (campus and advanced campus) in operation at IFRN. The 

results showed that the institution does not have internal regulation mechanisms (manuals or 

similar documents) to deal with the matter. As a result, the study also showed that there are no 

standards for contractual management and inspection at IFRN. In addition, the training for 

agents responsible for contractual management and supervision is scarse, creating insecurity 

for the civil servant in the performance of inspection and contract management functions. 

Finally, considerations were made about what are the main obstacles in management and 

supervision of continuing contracts at IFRN. The work has a broad social spectrum, because 

when the public administration looks at what causes obstacles to its work processes, possible 

solutions emerge to improve the provision of services, and who gets the benefits is the society. 

 

 

Keywords: Public administration. Contract management. Contract inspection. Contract 

supervisor. IFRN. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a contratação de serviços tem sido amplamente utilizada nas 

organizações públicas. De forma que o caráter estratégico dessas contratações, sobretudo 

daquelas que envolvem a dedicação exclusiva de mão de obra, são temas cada vez mais 

importantes e presentes nos estudos da Gestão Pública. Nesse aspecto, é necessário 

compreender que as contratações de bens e serviços realizadas pelo poder público ultrapassam 

a ideia de procedimentos administrativos e operacionais, tendentes a satisfazer os anseios dos 

órgãos ou entidades pleiteantes. 

Na administração pública brasileira, o processo por intermédio do qual ocorre a 

contratação de empresas privadas para realizar prestação de serviços é conhecido como 

terceirização. A princípio, a terceirização foi aplicada em virtude de mudanças nos processos 

de produção e nos procedimentos de reengenharia produtiva. A intenção era suprir a demanda 

de serviços e viabilizar soluções para a administração como um todo (DAHER, 2016).  

De maneira que, as atividades ditas periféricas de uma organização, comumente 

conhecidas como atividades-meio, são repassadas para uma empresa contratada, especializada 

na prestação de serviços, e a empresa contratante passa a concentrar mais esforços na atividade 

principal, passando a especializar-se naqueles trabalhos que julga serem de maior relevância, 

as ditas atividades-fim.  

A terceirização é entendida como “todo processo de contratação de trabalhadores por 

empresa interposta. [...], onde o trabalho é realizado para uma empresa, mas contratado de 

maneira imediata por outra” (MARCELINO; CAVALCANTE, 2012, p. 338). Logo, há 

serviços de terceirização que demandam dedicação exclusiva de mão de obra no local da 

prestação. Nesse tipo de contratação, a relação empregatícia deixa de ter apenas as figuras do 

empregador e do empregado; surge agora o contratante do serviço. Nessa conjuntura, os 

empregados passam a exercer as atribuições em ambiente diverso da sede da pessoa jurídica 

que os contrata. 

No Brasil, a terceirização faz-se presente a partir da década de 1950, quando teve início 

o processo de industrialização, porém a notoriedade somente foi assumida a partir dos anos 

1980 (TADEU; GUIMARÃES, 2017). Esse processo avançou na iniciativa privada e não 

demorou para alcançar a administração pública. O termo aparece pela primeira vez no Decreto-

Lei nº 200/1967, que dispôs sobre a organização da Administração Pública Federal e 

estabeleceu diretrizes para a Reforma Administrativa, possibilitando a contratação de empresas 

terceirizadas (BRASIL, 1967).  
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A partir do novo contexto normativo inaugurado pelo Decreto-Lei nº 200/1967, o poder 

público poderia optar por contratar bens e serviços por intermédio de empresas privadas, ou 

seja, terceirizar (BRASIL, 1967). A inovação normativa demandou adequações por parte da 

gestão pública da época, dada a necessidade de cumprir com os princípios constitucionais, 

especialmente aquele que diz respeito à impessoalidade. Tal princípio estabelece que as 

contratações deverão obedecer ao devido processo licitatório, respeitando igualdade de 

condições dos concorrentes, e está posto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988).  

Em consequência de mandamento constitucional na Administração Pública Brasileira, 

a forma de contratar foi regulamentada pela lei nº 8.666/1993, que instituiu normas para 

licitações e contratos no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

(BRASIL, 1993). Posteriormente, consectário da evolução legislativa pátria e a propósito dos 

normativos disciplinadores de contratações no contexto do poder público, a lei nº 13.303/2016 

instituiu o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias, na esfera da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 

2016). O diploma legal estabelece parâmetros para as contratações através de processo 

licitatório específico. 

Na perspectiva do avanço da terceirização na Administração Pública, depois da edição 

da lei de licitações, que disciplinou as contratações no poder público brasileiro, o decreto nº 

2.271/1997 elencou alguns serviços que podem ser executados de forma indireta. Entretanto, o 

dispositivo evidenciava que aquelas atividades previstas nos planos de cargos, carreiras e 

salários dos órgãos contratantes não poderiam ser objeto de terceirização, excetuando-se os 

casos previstos na legislação específica ou em relação aos cargos extintos, de acordo com o 

quadro geral de pessoal (MARTINS, 2018). 

Contudo, o decreto nº 2.271/1997 foi revogado e atualmente vigora o decreto nº 

9.507/2018, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista controladas pela União (BRASIL, 2018a). A norma mais recente, 

ao tratar da execução indireta mediante contratação de serviços, segue a mesma linha do 

diploma anterior. O objetivo é facilitar a contratação de empresas terceirizadas para executar 

os serviços que outrora eram executados por aqueles servidores públicos cujos cargos foram 

extintos pela Administração. 

Por outro lado, a redação do decreto nº 9.507/2018 veda a terceirização de serviços que 

envolvam a tomada de decisão ou de posicionamento institucional, que sejam considerados 
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estratégicos para o órgão ou a entidade, dentre atividades como outorga de serviços, aplicação 

de sanções de categorias funcionais abrangidas no plano de cargos do órgão, constituindo-se 

uma clara medida de expansão da terceirização (BRASIL, 2018a). Sendo assim, as demais 

atividades poderão ser terceirizadas, até aquelas exercidas nos setores administrativos das 

instituições públicas (HENIG; LEITE, 2020). 

Tendo em vista o avanço da terceirização pela via normativa, que determinou a extinção 

de cargos públicos, e considerando a necessidade de continuar prestando os serviços, as 

entidades e órgãos passaram a adotar a contratação de empresas terceirizadas prestadoras de 

serviços como a melhor solução para não ter as atividades paralisadas e poder continuar em 

pleno funcionamento (LIMA, 2017).  

No cenário de extinção de cargos públicos e de vasta normatização a favor da 

terceirização, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), – Lei complementar nº 101/2000 – cujo 

objetivo principal é o controle das contas públicas, também incentiva a terceirização ao reduzir 

as despesas com o funcionalismo público, e consequentemente inibe a realização de concursos. 

A referida norma ainda prevê que gastos com terceirização de empresas prestadoras de serviços 

não são computadas como despesa de pessoal (DRUCK, et al. 2018). De forma que muitos são 

os fatores que impulsionam as entidades governamentais para a terceirização das atividades 

meio. 

Entretanto, quando se fala de contratações de empresas terceirizadas, a preocupação da 

administração pública contratante não se resume à questão orçamentária. Tais contratações 

demandam a observância dos preceitos emanados da lei de licitações, que prevê, dentre outros 

mandamentos, a obrigatoriedade do acompanhamento da execução dos contratos. Desse modo, 

o artigo 67 da lei nº 8.666/93, estabelece que o contrato deve ter a execução acompanhada por 

um representante da administração especialmente designado para tal ofício (BRASIL, 1993).  

É válido informar que, no momento da elaboração desta pesquisa, foi votada pelo 

Parlamento e sancionada pela Presidência da República, em 1º de abril de 2021, a Lei nº 14.133, 

que visa substituir a Lei nº 8.666/1993. A nova norma entra em vigor na data de publicação e 

revogará as Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002, e os artigos 1º a 47-A da Lei nº 12.462/2011, 

depois de decorridos 2 (dois) anos de publicação oficial (BRASIL, 2021a). 

Nesse sentido, é factível mencionar que a lei de licitações quando o assunto é 

acompanhamento da execução contratual, tem uma abrangência reduzida. Tal obrigatoriedade 

é resumida em apenas dois artigos da norma. Contudo, as Instruções Normativas posteriores 

detalham as atribuições dos agentes públicos que serão responsáveis pelo cumprimento da 

tarefa de acompanhar a execução contratual. A regulamentação infralegal apresenta os gestores 
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de contratos e os fiscais de contratos, trazendo as delimitações nos campos de atuação desses 

agentes, em relação às atuações frente às contratadas. 

Para regular a atuação permanente de agentes gestores e fiscalizadores de contratos na 

esfera federal, foi editada pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão – MPDG (atual Ministério da Economia), em maio de 2017, a 

Instrução Normativa nº 05/2017 - SEGES/MPDG, que passou a vigorar em setembro do mesmo 

ano, e revogou a I.N. nº 02/2008, editada pelo mesmo órgão. 

Logo, o cenário normativo iniciado pelo Decreto-lei nº 200/1967 e pelas normas que o 

sucederam, como a lei de licitações e o decreto nº 2.271/1997, e em seguida o decreto nº 

9.507/2018, ensejou a contratação de empresas prestadoras de serviços por grande parte da 

administração pública. “No que toca especificamente às Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES), muitos cargos foram extintos pelo poder executivo ao longo dos anos” 

(MANARINO, 2017, p. 21). O novo contexto, combinado com o processo de expansão ocorrido 

recentemente, promovido pelo Decreto nº 6.096/2007, no contexto das universidades e 

institutos federais, especialmente com a implantação do REUNI, trouxe desafios relacionados 

ao planejamento das ações, execução e contratações de serviços (MARINHO et al., 2017). 

No contexto dos Institutos federais de ensino, encontra-se o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, que também adotou a 

terceirização como solução para a continuidade da prestação dos serviços, para não ter as 

atividades interrompidas. 

O IFRN, cujas descrições mais detalhadas serão apresentadas em momento oportuno, 

atua nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. Atualmente, a estrutura física é composta por 

22 (vinte e dois) campi distribuídos em 19 (dezenove) municípios do estado do Rio Grande do 

Norte, sendo 4 (quatro) deles campi Avançados. Dentre os campi, 21 estão em pleno 

funcionamento e 01 (campus avançado Jucurutu) encontra-se em fase de implantação. Em 

termos administrativos, o Instituto dispõe da Reitoria, que tem função de órgão executivo, à 

qual cabe a administração, coordenação e supervisão de todas as atividades da Autarquia. No 

aspecto educacional, o IFRN oferece cursos técnicos de nível médio, técnico integrado, técnico 

integrado EJA e técnico subsequente, como também cursos de graduação, pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu (IFRN, 2019a). 

De acordo com levantamento realizado na base de dados públicos do SUAP – Sistema 

Unificado de Administração Pública, em dezembro de 2020 o IFRN contava com 112 contratos 

continuados em execução, nas áreas de apoio administrativo, técnico e operacional, manutenção 

e conservação de bens imóveis, e limpeza e conservação (IFRN 2020d).  
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Segundo consta no Relatório de Gestão do exercício de 2018, “o percentual de gastos 

de outros custeios com contratos continuados com locação de mão de obra foi de 25%, 

percentual abaixo do previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2015-2018, 

que foi de 27%” (IFRN, 2019a, p. 81). Com base no valor de gastos divulgados, constata-se 

que a instituição aloca uma parcela significativa do orçamento para contratações, visto que, no 

ano de 2019, o percentual de gastos com contratos continuados correspondeu a 24% do total da 

rubrica Outras Despesas Correntes (IFRN, 2020c). 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2019-2026, no qual são 

explanadas as metas da instituição para o período, uma das perspectivas no campo orçamentário 

é monitorar os gastos com contratos continuados, com vistas a reduzir o montante de recursos 

despendidos nessa rubrica em torno de 3,0% no período de abrangência do Plano (IFRN, 

2019b). Apesar de não especificar os meios, o referido documento estabelece como projeto 

estratégico da Pró-Reitoria de Administração – PROAD a otimização dos gastos com contratos 

continuados. 

A diretiva estabelecida no PDI 2019-2026 para a otimização dos gastos com as 

contratações continuadas deverá ser executada pela PROAD, que é o órgão diretamente 

subordinado à Reitoria, responsável pelas licitações e contratações administrativas, em 

conjunto com as Diretorias de Administração das unidades descentralizadas, haja vista que as 

referidas contratações ocorrem na esfera das unidades de execução do contrato. 

No organograma institucional do IFRN, a PROAD engloba a Diretoria de Licitações 

(DILIC), unidade responsável por coordenar e controlar os serviços desenvolvidos pela 

Comissão Permanente de Licitação, além de interagir com as administrações das unidades, no 

tocante ao planejamento e à execução de licitações (IFRN, 2011a). Com vista a garantir maior 

nível de celeridade, no IFRN as contratações de serviços são realizadas pelas unidades 

descentralizadas. Tais processos requerem supervisão central da DILIC, para garantir o 

cumprimento da legislação, dadas as especificidades desse tipo de contratação (IFRN, 2019a). 

Em relação ao acompanhamento da execução contratual, tendo em vista que não existe 

previsão regimental de um setor em nível sistêmico no organograma institucional que seja 

responsável por gerir os contratos, essa atribuição é exercida nas unidades contratantes, onde 

ocorre a execução contratual, inclusive no caso dos campi Avançados. Nessas unidades, em 

virtude de a estrutura organizacional não ser completa (se comparadas aos demais campi), a 

contratação é realizada na reitoria, porém o acompanhamento fica a cargo da unidade onde 

ocorre a prestação do serviço (IFRN, 2020e).  
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No IFRN, é utilizado o Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, cuja 

plataforma gerencial abarca as áreas de Pessoal, Patrimônio, Administrativa, Cadastro, 

Processos eletrônicos, além das áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. O SUAP disponibiliza 

um módulo específico para o gerenciamento dos contratos administrativos, ferramenta por 

intermédio da qual é possível realizar os registros durante toda vigência do termo contratual. 

Contudo, apesar de disponibilizar um sistema informatizado para instrumentalizar a 

gestão e fiscalização contratual, as equipes parecem enfrentar dificuldades nesse processo. Tal 

afirmação tem respaldo nos últimos trabalhos de auditagem realizados nessa seara, nos anos de 

2016 e 2018, quando a Auditoria Interna do IFRN emitiu relatórios resultantes das ações 

planejadas, cujo escopo tratou da gestão e fiscalização de contratos continuados. Os trabalhos 

resultaram em 19 recomendações de auditoria, com abrangência em praticamente todas as 

unidades da entidade (BRASIL, 2021b). 

Cumpre observar que os relatórios de auditoria supra mencionados não estão disponíveis 

publicamente na página da instituição na internet de forma que foi necessário solicitar no portal 

do governo federal (https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br) acesso à informação sobre 

auditoria de contratos administrativos, cuja resposta foi disponibilizada em 18/01/2021 no 

processo eletrônico nº 23546.065518/2020-89. O mesmo raciocínio se aplicou às informações 

sobre contratos de caráter continuado, cuja resposta foi disponibilizada no processo eletrônico 

nº 23546.065520/2020-58 respondido em 28/01/2021 (BRASIL, 2021b). 

No campo das averiguações, o órgão de controle lavrou recomendações que apontam 

para fragilidades no processo de acompanhamento da execução dos contratos continuados. As 

quais dizem respeito aos aspectos básicos, como a falta de registro de ocorrências, a ausência 

de solicitação da garantia contratual, a inexistência de notificação à empresa contratada, entre 

outros (BRASIL, 2021b). 

Tal afirmação encontra respaldo no relatório de avaliação, publicado em 22 de julho de 

2019, referente ao exercício 2018, no qual a Controladoria-Geral da União – CGU, quando do 

exame dos aspectos relacionados ao planejamento, fiscalização, custos, pagamentos e 

alterações contratuais, de um contrato de prestação de serviços de limpeza executado no 

Campus Natal – Central do IFRN, chegou à conclusão de que, diante das inúmeras falhas 

encontradas no processo de auditagem, a gestão do contrato demonstra-se insuficiente, tendo 

em vista que foram encontrados problemas em todas as fases examinadas (BRASIL, 2019a). 

O órgão de controle detectou problemas como falta de treinamento da equipe gestora e 

fiscalizadora do contrato, falta de alimentação do sistema (SUAP), falta de acompanhamento 

dos encargos trabalhista a cargo do ente contratante, falta de controle no recebimento dos 
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equipamentos de proteção individual e outros (BRASIL, 2019a). À vista disso, em que pese a 

extrema necessidade de manter o funcionamento da instituição por intermédio das contratações 

públicas, e dados os elementos dificultadores detectados pelos órgãos de controle nos trabalhos 

de auditagem, percebe-se que a instituição convive com entraves nos processos de gestão e 

fiscalização contratual.  

Diante do que foi inicialmente apresentado e do contexto da Instituição Federal de 

Ensino, emerge o seguinte problema de pesquisa: Como os entraves à gestão e à fiscalização 

dos contratos administrativos de caráter continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, 

no âmbito do IFRN, são percebidos pelos gestores de contratos, fiscais de contratos e diretores 

de administração? 

Para efeito da presente pesquisa, o termo contrato administrativo de caráter continuado 

com dedicação exclusiva de mão de obra será reduzido para contrato continuado. Assim sendo, 

depois de estabelecido o problema de pesquisa, buscou-se compreender como os agentes 

envolvidos com a gestão e a fiscalização de contratos continuados percebem os entraves a essas 

atividades no âmbito do IFRN.  

 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é, portanto, compreender os entraves à gestão e à 

fiscalização dos contratos continuados, no âmbito do IFRN. 

Com o fito de alcançar o objetivo geral proposto, serão perseguidos os seguintes 

objetivos intermediários: 

a) Descrever o sistema de gestão e fiscalização dos contratos continuados utilizado no IFRN 

(processos organizacionais, Tecnologia da Informação e arcabouço normativo); 

b) Identificar as dificuldades existentes na gestão e fiscalização de contratos continuados na 

concepção dos gestores, fiscais de contratos e diretores de administração; 

c) Identificar o espaço ocupado pelo sistema de gestão e fiscalização dos contratos continuados 

no bojo da gestão estratégica do IFRN, na percepção dos fiscais e gestores nomeados; 

d) Descrever as percepções dos diretores de administração no que se refere à sistemática de 

gestão e fiscalização de contratos continuados. 

A seguir, apresentam-se os pontos que justificam a relevância da realização da presente 

pesquisa. 
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1.2 JUSTIFICATIVA  

Na justificativa são apresentados os elementos motivadores, os fundamentos e os 

argumentos capazes de embasar a realização da pesquisa. 

Do ponto de vista da Gestão Pública, o estudo torna-se relevante por tratar de um 

processo vital, que é a contratação, pelo poder público, de empresas privadas prestadoras de 

serviços. O acompanhamento da execução é essencial para fiel cumprimento das contratações, 

e tanto a contratação quanto a gestão são realizadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte. As contratações de serviços continuados, sobretudo 

daqueles com dedicação exclusiva de mão de obra, além de possibilitarem o andamento das 

atividades da entidade, contribuem para a manutenção das estruturas físicas.  

Ademais, o acompanhamento da execução contratual, através da gestão e da fiscalização 

dos contratos, é responsável por aferir a qualidade da prestação dos serviços ao público usuário, 

possibilitando uma prestação de serviços de excelência. Assim sendo, se a contratação for 

acompanhada a contento, há um reflexo imediato no atendimento aos anseios da sociedade, que 

é resultado do aprimoramento das rotinas internas, e o pleno alinhamento das contratações com 

os interesses públicos, motivo que justifica o estudo do tema em questão. 

A escolha do tema justifica-se pelo fato de que as contratações de serviços representam 

alto custo administrativo e financeiro para a instituição. Em primeiro lugar, o custo 

administrativo, pois todas as contratações demandam um processo licitatório normatizado pelas 

legislações superiores. Nesse aspecto, a instrumentalização dos processos de contratação é 

disciplinada, no campo das normas infralegais, pela Instrução Normativa nº 05/2017 - 

SEGES/MPDG, editada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (atual 

Ministério da Economia), em substituição à Instrução Normativa nº 02/2008, que aprimorou os 

processos de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato 

(BRASIL, 2017a), alterando os parâmetros até então vigentes.  

O segundo aspecto a ser considerado é o financeiro, uma vez que os dados institucionais 

revelam a existência de um impacto significativo das contratações no orçamento do IFRN. 

Constata-se, com base em informações disponíveis nos Relatórios de Gestão dos anos 2018 e 

2019, que o montante de gastos com contratos continuados representa um percentual de 25% e 

24% das despesas de custeio, respectivamente (IFRN, 2019a; IFRN, 2020c). 

Além disso, a norma vigente obriga a administração pública o dever de acompanhar a 

execução das referidas contratações. De forma que a atuação fiscalizadora da administração 

pública visa obter resultados em entregas mais eficientes para a instituição contratante. A gestão 
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e fiscalização contratual buscam cumprir com aquele que é tido como o mais moderno dos 

princípios constitucionais da administração pública, o princípio da eficiência (BRASIL, 1988). 

Do ponto de vista acadêmico, observou-se carência de estudos voltados para esse tipo 

de análise dirigido à gestão e à fiscalização contratual da entidade, o que pesa favoravelmente 

à necessidade do trabalho. Tal afirmação pode ser embasada depois de terem sido realizadas 

(em fevereiro/2020) buscas em portais de uso público, como a plataforma Capes e o portal 

Scielo, abarcando-se o período compreendido entre os anos de 2010 a 2020, as quais se valeram 

dos descritores: Gestão de contratos administrativos no IFRN; Fiscalização de contratos 

administrativos no IFRN; Gestão e fiscalização de contratos administrativos no IFRN; Gestão 

e fiscalização de contratos administrativos no Instituto Federal do Rio Grande do Norte; Gestão 

e fiscalização de contratos administrativos no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

Obedecendo aos mesmos critérios da consulta anterior, também foram observadas 

lacunas no campo teórico quando da aplicação de descritores como: Gestão de contratos 

administrativos; Fiscalização de contratos administrativos; Gestão e fiscalização de contratos 

administrativos. No campo teórico é pertinente ressaltar que a presente pesquisa distingue-se 

das demais por também buscar a percepção dos diretores de administração, fator que contribui 

significativamente para a compreensão do assunto, constituindo-se um diferencial, dado que, 

invariavelmente, a maioria dos demais estudos restringe-se apenas à opinião dos fiscais de 

contratos; quando muito, limita-se à opinião dos gestores de contratos. 

Ademais, serão estudadas outras questões, como é o caso de identificar o espaço 

ocupado pelo sistema de gestão e fiscalização dos contratos continuados no bojo da gestão 

estratégica da entidade, na percepção dos fiscais e dos gestores de contratos. Além de procurar 

captar as percepções dos diretores de administração, no que se refere à sistemática de gestão e 

fiscalização de contratos continuados. 

O presente estudo tem caráter inovador, visto que, ao realizar o que se propõe nos 

objetivos, colabora com o mundo científico, pois procurará preencher a lacuna ainda existente 

no campo da gestão e fiscalização de contratos de natureza continuada na instituição de estudo 

e, utilizando-se de pesquisas coerentes, servirá de fonte para estudos futuros. Assim, o presente 

trabalho dará uma importante contribuição para a Instituição locus do estudo, pois colaborará 

para compreender os entraves na gestão e na fiscalização dos contratos continuados, não 

somente no IFRN, como também poderá ser útil a outras organizações da rede federal de 

educação profissional. 
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Ainda é relevante considerar as profundas modificações pelas quais passa a matéria, 

levadas, na maioria das vezes, por dispositivos normativos recém-editados, como é o caso do 

novo Plano Geral de Contratações, assim como da nova Instrução Normativa de Contratos. 

Sendo assim, a pesquisa apresentada versa sobre os problemas, as dificuldades, as falhas 

e as vantagens da gestão e da fiscalização de contratos no IFRN, partindo da percepção dos 

agentes envolvidos no acompanhamento da execução contratual. O estudo ainda possibilitará 

aos gestores públicos tomar conhecimento acerca dos entraves, efeitos e desafios que, 

possivelmente, ocorrem no cotidiano da área de contratação de serviços, oportunizando a 

tomada de decisão com base na explanação.  

A pesquisa em tela apresenta-se como viável, tendo em vista que o pesquisador também 

é servidor da referida casa de ensino e tem pleno interesse em vê-la mais bem instrumentalizada 

na questão que ora se propõe a estudar. 

Some-se aos argumentos apresentados o fato de o pesquisador ter participado, na 

condição de coordenador e palestrante, de um projeto de extensão, intitulado ‘Formação e 

Aperfeiçoamento Para Servidores Públicos’, no qual foram ministrados minicursos em 06 

campi do IFRN, durante o segundo semestre de 2017. O curso propôs-se a apresentar, de modo 

pioneiro, a legislação e a prática laboral intrínsecas à gestão e à fiscalização contratual. E levou 

multiplicadores de conhecimentos a 06 unidades do Instituto (Caicó, Currais Novos, Ipanguaçu, 

Nova Cruz, Santa Cruz e Parelhas), capacitando com emissão de certificados 112 servidores 

federais da instituição e de outras entidades públicas federais. A partir do referido curso, foi 

possível ter contato com diversas questões relacionadas ao tema proposto, o que incentiva o 

interesse do estudante pelo assunto. 

A pesquisa é relevante, pois aborda um tema de impacto social, haja vista que, quando 

uma instituição pública consegue compreender os entraves à gestão e à fiscalização contratual, 

tende a melhorar os serviços prestados pelas empresas privadas, reduzindo custos e, ao mesmo 

tempo, melhorando a qualidade dos serviços disponibilizados à sociedade, que, nesse aspecto, 

termina sendo a principal beneficiada.  

Adicione-se a esses fatores o cenário de aguda crise financeira que tem atingido os 

órgãos das três esferas de governo no Brasil, os quais têm necessitado implementar iniciativas 

de redução de gastos públicos, com vista a se adequarem às novas políticas de austeridade 

impostas pelo governo. Uma vez que segundo Caetano e Campos (2019, p. 9) “o governo 

federal, apoiando-se em crise financeira, tem diminuído o aporte de recursos orçamentário-

financeiros às IFES.”  



 

 

 

24 

 

 

As medidas de austeridade implantadas pelo governo terão interferência direta no 

orçamento das Instituições Federais de Ensino Superior, cujos efeitos tendem a perdurar por 20 

anos, tendo em vista a edição da “emenda Constitucional 95 (EC95) que impõe uma redução 

do tamanho relativo do Estado para os próximos 20 anos” (ROSSI, et al., 2019, p. 2). 

Tal Emenda Constitucional implica o congelamento real dos gastos do Governo Federal, 

o que afeta a destinação de recursos para as Instituições Federais de ensino, inclusive em relação 

às despesas com pagamento de pessoal e encargos, despesas de custeio e investimentos 

relacionados aos programas da educação. Diante dessa nova realidade, o governo interrompe 

uma trajetória de sucessivos aumentos das dotações orçamentárias para essas instituições 

(ROSSI, et al., 2019).  

Na realidade específica do IFRN, segundo o Relatório de Gestão 2019, “o corte 

orçamentário impactou a execução de contratos de mão de obra especializada (pagamento de 

merendeiras para operacionalização do PNAE), de auxiliar de saúde bucal e de cuidadores que 

acompanham os estudantes portadores de deficiência” (IFRN, 2020c, p. 50). O referido corte 

impacta negativamente na vida financeira da instituição, e a insuficiência de recursos prejudica 

o atingimento das metas previamente estabelecidas. 

Assim, percebe-se que as entidades padecem com os cortes orçamentários, ao mesmo 

tempo em que têm a obrigação de manter um padrão de atendimento a uma sociedade cada vez 

mais exigente por serviços de qualidade. Por isso, a gestão eficiente dos contratos continuados 

pode contribuir para que a instituição alcance essa finalidade com mais efetividade.  

Por tudo quanto foi exposto, justifica-se a necessidade da realização da presente 

pesquisa. Depois da descrição do problema de pesquisa, dos objetivos gerais e específicos e da 

justificativa, segue-se a caracterização do IFRN, instituição locus do estudo. 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

O presente tópico trata de apresentar a entidade que se pretende estudar, qual seja: o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, uma 

autarquia vinculada ao Ministério da Educação.  

O IFRN, tal como é conhecido hoje, passou por modificações de nomenclatura durante 

sua existência. As mencionadas alterações foram embasadas em instrumentos normativos 

específicos. A criação do Instituto ocorreu em 1909 por meio do Decreto-Lei nº 7.566/1909 e 

anos após editou-se a Lei nº 378/1937, que transformou as Escolas de Aprendizes Artífices, 

como eram originalmente chamadas, em Liceus Industriais e, nos anos seguintes, têm a 

denominação novamente alterada, dessa vez para Escolas Industriais, com a responsabilidade 
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de propagar o ensino profissional, em diversas modalidades e níveis, em todo o território 

nacional (IFRN, 2019a). 

De modo que as mudanças de nomenclatura seguiram acontecendo à medida que novas 

diretrizes normativas assim estabeleciam. 

Atualmente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), 

estabelecida nos termos da Lei nº 11.892/2008, que criou 38 Institutos Federais, a partir da 

transformação ou integração das Escolas Técnicas e Agrotécnicas e Centros Federais de 

Educação Tecnológica em Institutos Federais (IFRN, 2019a). 

No Quadro 1, são demonstradas as alterações pelas quais passou a instituição: 

 

Quadro 1 – Cronologia evolutiva da Instituição 
Ano Denominação Marco Normativo 

1909 Escola de Aprendizes Artífices Decreto-Lei nº 7.566/1909 

1937 Liceu Industrial de Natal; Lei nº 378/1937 

1942 Escola Industrial de Natal; Decreto-lei nº 4.073/1942 

1965 Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte; Lei nº 4.759/1965 

1968 
Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte 

(ETFRN); 

Lei nº 3.552/1959 e Portaria MEC nº 

331/1968 

1999 
Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

(CEFET-RN); e 
Lei nº 8.948/1994 e Decreto nº 2.406/1997 

2008  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFRN). 
Lei nº 11.892/2008 

Fonte: adaptado do Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026 (IFRN, 2019b). 

 

Do quadro 1, depreende-se que a instituição tem passado por mudanças desde a 

fundação até os dias atuais. Chama atenção a variação de nomenclaturas durante o período 

retratado.  

Conforme pode ser observado no quadro 1, a lei nº 11.892/2008 não apenas alterou a 

nomenclatura, mas também foi o instrumento normativo que instituiu a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica no contexto do sistema federal de ensino, com 

natureza jurídica de autarquia, e detentora de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, 

didático-pedagógica e disciplinar (BRASIL, 2008). O diploma legal supracitado promoveu 

alterações de ordem estruturante nos Institutos Federais, especialmente pela criação de uma 

Reitoria como unidade executiva integradora e reguladora de um conjunto de unidades 

escolares chamadas de Campi (FERNANDES, 2017). 

Além da lei nº 11.892/2008 e da legislação federal que trata do assunto, regem o IFRN 

os seguintes instrumentos normativos:  
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I. Estatuto; II. Regimento Geral; III. Resoluções do Conselho Superior; IV. 

Deliberações do Colégio de Dirigentes; V. Deliberações do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; VI. Atos da Reitoria; VII. Regimentos Internos dos Campi e dos 

demais órgãos componentes de sua estrutura organizacional (IFRN, 2009, p. 2). 

 

Em relação à estrutura organizacional, a instituição divide-se da seguinte forma: 

 

Quadro 2 – Organização estatutária do IFRN 
Estrutura Central Estrutura Subdividida 

I. ÓRGÃOS 

COLEGIADOS 

Conselho Superior; 

Colégio de Dirigentes; e 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

II. REITORIA 

Gabinete; 

Pró-Reitorias: 

Pró-Reitoria de Ensino;  

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação;  

Pró-Reitoria de Extensão;  

Pró-Reitoria de Administração; e 

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional. 

Diretorias Sistêmicas: 

Diretoria de Gestão de Pessoas;  

Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis; e  

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação. 

Auditoria Interna;  

Assessoria Jurídica;  

Ouvidoria. 

III. CAMPI 22 Unidades 

Fonte: elaborado pelo autor (2021), baseado em IFRN (2009). 

 

Conforme se observa no quadro 2, o Estatuto do IFRN retrata a divisão institucional em 

três grandes níveis, que são: os órgãos colegiados, a Reitoria e os campi. O órgão máximo da 

Instituição é o Conselho Superior – CONSUP, que de acordo com a norma estatutária tem 

caráter consultivo e deliberativo, tendo o Reitor como presidente (IFRN, 2009).  

Outro componente da estrutura organizacional é o Colégio de Dirigentes, que integra a 

administração superior da Instituição e tem funções normativas, consultivas e deliberativas 

sobre matéria administrativa, que tem na composição, o Reitor, como presidente; os Pró-

Reitores; e os Diretores-Gerais dos Campi (IFRN, 2009).  

Além do reitor, a lei nº 11.892/2008 determina que a Reitoria seja composta por mais 5 

(cinco) Pró-Reitores com atuação a ser definida pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (FERNANDES, 2017). 

As áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão, pilares norteadores da instituição, também tem 

a representatividade garantida pelo artigo 12 do Regimento Interno da instituição. O dispositivo 

estabelece que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é integrante da administração geral 

da Instituição com funções normativas, consultivas e deliberativas sobre matéria acadêmica, 

didático-pedagógica, científica, artístico-cultural e desportiva, sendo composto pelos seguintes 
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membros: Reitor, como presidente; Pró-Reitor de Ensino; Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação; 

Pró-Reitor de Extensão, dentre outros membros (IFRN, 2009). 

No contexto administrativo, a Reitoria é o órgão executivo do IFRN, cabendo-lhe a 

administração, a coordenação e a supervisão de todas as atividades da Autarquia (IFRN, 2009). 

Está dividida em Gabinete do Reitor, cinco Pró-Reitorias, três diretorias sistêmicas, Auditoria 

Interna, Ouvidoria e Assessoria Jurídica. Além da Reitoria, a estrutura física do IFRN 

atualmente é composta por 22 (vinte e dois) campi, distribuídos em 19 (dezenove) municípios 

do estado do Rio Grande do Norte, sendo 4 (quatro) deles Campi Avançados (IFRN, 2019a). 

Para efeitos da presente pesquisa e com o propósito de facilitar o entendimento e a 

leitura, adota-se o seguinte critério em termos de nomenclatura: Quando disser respeito a todas 

as unidades do IFRN, o que compreende a Reitoria, (18) campi e (04) campi avançados, utiliza-

se a expressão ‘unidades’. Quando se referir apenas aos campi e campi avançados, usa-se a 

expressão ‘campi’. 

Em termos educacionais, o IFRN dispõe de diversificado leque de atividades, 

oferecendo 133 cursos, por intermédio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec) e Mulheres Mil, 86 cursos técnicos de nível médio. Em nível de graduação, 

são 13 cursos de licenciatura, 20 cursos superiores de tecnologia e 1 de engenharia. A instituição 

também oferta cursos em nível de pós-graduação lato sensu, sendo 22 especializações, e em 

stricto sensu, com 04 mestrados e 1 doutorado (IFRN, 2019a). 

A comunidade acadêmica é formada por 40.178 estudantes, 1.499 docentes efetivos, 

1.156 Técnicos Administrativos em Educação, 137 docentes substitutos e 718 terceirizados, 

contratados pelas empresas prestadoras de serviços continuados com dedicação exclusiva de 

mão de obra (IFRN, 2019a).  

Administrativamente, as Pró-Reitorias são ligadas diretamente ao Reitor, e são 

responsáveis por auxiliar a direção superior. Às Pró-Reitorias cabem as funções de 

assessoramento, supervisão, coordenação e fomento de atividades estratégicas específicas, em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do IFRN. A respeito dos 

órgãos de assessoramento, cumpre enfatizar as atribuições da Pró-Reitoria de Administração – 

PROAD, que é a responsável pelos trâmites administrativos da Instituição, especialmente no 

tocante aos aspectos contábeis, financeiros e orçamentários, além daqueles relativos às 

contratações públicas. Neste sentido, citam-se a seguir algumas das atribuições regimentais da 

PROAD (IFRN, 2011a, p. 7-8): 
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À Pró-Reitoria de Administração, órgão executivo que planeja, coordena, fomenta e 

acompanha as atividades e políticas de administração, gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial, compete: 

I. Atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto, com vistas a subsidiar 

a definição das prioridades administrativas dos Campi; 

II. Desenvolver ações de acompanhamento e controle de obras e dos planos 

urbanísticos dos Campi, bem como superintender os projetos relativos à 

infraestrutura; [...]; 

VI. Garantir a manutenção das instalações, bem como administrar os espaços físicos 

e a infraestrutura da Reitoria; 

VII. Supervisionar os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações; 

VIII. Supervisionar a execução da gestão financeira e orçamentária, de contratos e de 

material, compras e patrimônio do Instituto; 

IX. Zelar pela adequação dos procedimentos administrativos às necessidades 

acadêmicas; e 

X. Desempenhar outras atividades afins (IFRN, 2011a, p. 7-8). 

 

A estrutura da PROAD é composta da seguinte forma: Coordenação de Almoxarifado e 

Patrimônio; Coordenação de Contabilidade e Finanças; Diretoria de Engenharia e Infraestrutura 

e Diretoria de Licitações (IFRN, 2011a). Além dos setores mencionados, a PROAD também 

abrange a Coordenação de Administração da Sede, cujas principais atribuições são: 

 

I. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento de contratos celebrados pela Instituição 

com terceiros; [...] 

IV. Coordenar e supervisionar as atividades da área de manutenção geral e limpeza 

para consecução dos objetivos propostos; 

V. Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas, 

equipamentos, mobiliários e veículos; 

VI. Inspecionar as instalações da Reitoria, com vista a mantê-las limpas e em boas 

condições higiênicas, inclusive os bens móveis e veículos. 

VII. Registrar, em livro próprio, as ocorrências verificadas durante o trabalho; e 

VIII. Desempenhar outras atividades afins (IFRN, 2011a, p. 8). 

 

As atribuições acima citadas relacionam-se às questões ligadas à gestão e à fiscalização 

das contratações em nível de Reitoria, posto que a coordenação de Administração da Sede está 

prevista somente no Regimento Interno da Reitoria. Por outro lado, quando se trata dos campi 

do IFRN, a norma vertida do Regimento Interno dos Campi, (art. 50, alínea ‘e’) optou pela 

criação de um setor mais amplo e com mais atribuições (IFRN, 2011b). Trata-se da 

Coordenação de Finanças e Contratos – COFINC, que está presente em todos os campi do 

IFRN, e no organograma institucional encontra-se subordinada à Diretoria de Administração. 

Sobre essa coordenação, listam-se a seguir as principais atribuições:  

 

e) Coordenação de Finanças e Contratos, a quem compete: [...]  

III. Avaliar os pedidos de solicitação de contratação de serviços; [...] 

X. Executar, divulgar, coordenar e controlar os registros cadastrais e de contratos e 

convênios; [...] 

XII. Manter atualizado o cadastro de fornecedores de produtos e serviços; [...]  

XVII. Avaliar e instruir os processos de solicitação de contratação de serviços;  
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XVIII. Colaborar com a Diretoria de Administração nas atividades referentes às ações 

no âmbito da área de contratos do Campus;  

XIX. Executar, divulgar, coordenar e controlar os registros cadastrais dos contratos;  

XX. Obter e manter atualizados dados, em articulações com os outros órgãos do 

Campus, para garantir eficácia na execução de contratos;  

XXI. Publicar e efetuar os registros legais relativos aos contratos firmados pelo 

Campus;  

XXII. Colher as assinaturas dos contratos e fazer a devida distribuição das vias aos 

setores competentes; [...] (IFRN, 2011b, p. 31). 
 

As atribuições da COFINC evidenciam que a coordenação tem atividades voltadas para 

a gestão dos contratos, ao passo que a fiscalização encontra abrigo na Coordenação de Serviços 

Gerais e Manutenção – COSGEM, que também encontra previsão no Regimento Interno dos 

Campi, (Art. 49, alínea ‘e’) e cujas principais atribuições são: 

 

e) Coordenação de Serviços Gerais e Manutenção, a quem compete:  

I. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento de contratos celebrados pela Instituição; 

II. Atuar junto à administração para o atendimento das demandas relacionadas a 

projetos e obras civis, bem como coordenar, fiscalizar ou executar as atividades de 

manutenção, no âmbito do Campus; [...]  

XIV. Registrar, em livro próprio, as ocorrências verificadas durante o trabalho; [...] 

XVI. Desempenhar outras atividades correlatas e/ou afins (IFRN, 2011b. p. 29). 

 

O Regimento Interno dos Campi atribuiu o encargo da fiscalização à Coordenação de 

Serviços Gerais e Manutenção. O setor é responsável por exercer a fiscalização da maioria dos 

contratos continuados firmados pelo Instituto. Nele encontram-se lotados diversos servidores 

públicos, que depois da devida designação passam a exercer a função de fiscais de contratos, e 

rotineiramente a exercem junto com os gestores de contratos. Em equipe, esses servidores 

realizam a tarefa de acompanhar a execução dos serviços. 

No IFRN, as contratações são realizadas, executadas e fiscalizadas de forma 

descentralizada pelas unidades distribuídas pelo Estado. A seguir, na Tabela 1, são 

demonstradas informações sobre os contratos administrativos de prestação de serviços com 

dedicação exclusiva de mão de obra, ativos em dezembro de 2020. 

 

Tabela 1 – Contratos do IFRN ativos em 2020 distribuídos por campus 

Unidade Fiscal 
Tipo de 

serviço 

Empresas 

prestadoras 

Terceiriza- 

dos 

Servido- 

res 

Valor 

Contratado (¹) 

Valor 

Executado(¹) 

Apodi 6 
1,2,3,4,5,

6,7 
5 34 112 2.394.816,12 1.467.513,80 

Caicó 13 1,2,3,4,7 5 25 110 1.841.645,78 693.946,82 

Canguaretama 14 1,2,3,4,7 5 23 92 1.423.729,52 2.468.294,71 

Ceará-Mirim 2 1,4,7 5 24 101 638.866,36 1.609.860,47 
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Currais Novos 9 1,2,3,4,7 6 36 104 2.266.130,26 2.914.891,03 

Ipanguaçu 8 1,2,5,7 2 40 104 4.702.912,39 5.388.507,40 

João Câmara 18 1,2,7 2 30 107 554.015,49 1.494.542,28 

Lajes 10 1,2,7 3 15 55 1.481.141,73 3.612.984,79 

Macau 19 1,2,7 5 30 108 2.336.769,91 3.223.767,84 

Mossoró 5 1,2,3,4,7 4 47 159 4.775.385,81 6.389.933,60 

Natal-Central 39 1,3,4,7,8 5 147 534 12.052.549,51 27.416.865,42 

Natal-Cidade 

Alta 
18 1,2,7 2 36 119 4.146.178,07 5.831.541,02 

Natal-Zona 

Leste 
10 2,4,8 3 5 64 258.455,81 1.149.080,20 

Natal-Zona 

Norte 
14 1,2,7 3 23 113 2.609.563,87 3.140.105,51 

Nova Cruz 16 1,2,3,4,7 5 25 101 735.741,98 1.671.317,64 

Parelhas 8 1,2,7 3 16 49 2.031.092,12 2.790.742,65 

Parnamirim 22 1,2,3,7 4 27 106 1.644.725,08 2.388.971,78 

Pau dos Ferros 24 1,2,7 5 28 109 1.536.644,59 2.632.119,37 

Reitoria 36 1,2,4,7 4 19 332 1.936.052,11 2.521.428,01 

Santa Cruz 11 1,2,7 3 26 107 1.777.491,50 4.418.155,20 

S. Gonçalo do 

Amarante 
10 1,2,3,4,7 4 30 108 720.572,77 1.632.873,18 

S. Paulo do 

Potengi 
16 1,2,3,4,7 4 20 106 440.890,46 1.330.636,19 

Total 328 - 87 706 2900 50.230.369,96 88.262.977,37 

Legenda: (¹) Valores expressos em reais (R$); Fonte: elaborado pelo autor (2021), a partir de IFRN (2020d). 

 

Na tabela 1, os serviços contratados estão listados na coluna Tipos de Serviços. Para 

melhorar a visualização da tabela, optou-se por adotar a seguinte sequência numérica, 

acompanhada da descrição do objeto contratado pela respectiva unidade: Limpeza (1); 

Vigilância (2); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Direção veicular (4); Trabalhadores Rurais (5); 

Auxiliar de cozinha (6); Manutenção (7); Serviço de portaria/recepção (8) (IFRN, 2020d). 

Em dezembro de 2020, o IFRN tinha 112 contratos em execução, firmados com 31 

empresas terceirizadas, distribuídos em 8 categorias de serviços, e que abarcavam um montante 

de 706 funcionários terceirizados (IFRN, 2020d). Cumpre observar que o número de empresas 

distribuídas por campi totaliza 87, conforme descrito na quarta coluna da tabela 1; contudo, por 

haver repetição de empresas dentro de um mesmo campus, o total geral de prestadoras de 

serviços continuados ao IFRN é 31 empresas (vide APÊNDICE – E). 

É importante asseverar que a instituição tem cumprido com o mandamento normativo e 

designado ao menos um servidor para acompanhar a execução dos serviços contratados, que, 

como descrito, chegam a um total de 328 servidores envolvidos com essa atribuição. Ressalta-

se que esse número pode variar, uma vez que todo fiscal titular tem um substituto; além disso, 
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há casos de servidores que atuam como fiscais de contratos em mais de uma contratação (IFRN, 

2020d). 

Na Tabela 1, verifica-se um montante de contratações na ordem de R$ 88.262.977,37, 

entendido como valores das contratações, que ao longo da execução sofreram alterações, dadas 

as aditivações, apostilamentos e demais prorrogações pelas quais passam os contratos 

administrativos de natureza continuada. No caso em tela, o valor executado até dezembro de 

2020 chega ao montante de R$ 50.230.369,96, valor significativo para a instituição em estudo 

(IFRN, 2020d). 

Os dados apresentados na tabela 1 resultam de consulta efetuada na base de dados 

públicos do IFRN, presente no SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública, que é o 

instrumento informacional utilizado pelo Instituto para registro das atividades gerenciais, 

inclusive para o acompanhamento dos contratos. Os dados foram coletados em dezembro de 

2020 e as informações foram baseadas nessa data. As informações sobre o número de fiscais, 

de servidores e de terceirizados foram obtidas mediante consulta oficial. 

Da mesma maneira, como fora observado anteriormente, foi necessário solicitar no 

portal do governo federal (https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br) acesso à informação 

sobre contratos de caráter continuado, cuja resposta foi disponibilizada no processo eletrônico 

nº 23546.065520/2020-58, em 28/01/2021 (BRASIL, 2021b). 

Em resumo, a tabela 1 demonstra como se distribuem as contratações de empresas 

prestadoras de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra na Instituição estudada. 

Ademais, para melhor caracterizar a força de trabalho do IFRN, apresenta-se o gráfico 1, cujos 

dados foram coletados do Relatório de Gestão do Exercício 2018, a partir do qual é possível 

realizar a seguinte análise gráfica do IFRN. 

 

Gráfico 1 – Distribuição da força de trabalho do IFRN 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021), baseado em Brasil, 2021b. 
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Os dados dispostos no gráfico 1 revelam que a mão de obra terceirizada utilizada pela 

instituição representa 19,58%, assim, de um total de 3.606 trabalhadores, 706 são funcionários 

de empresas terceirizadas (IFRN, 2019a). Destarte, diante de um percentual tão significativo de 

pessoal terceirizado presente na força de trabalho da instituição, entende-se que tal 

circunstância demanda estudos específicos sobre a questão. Aliem-se a isso as questões legais 

inerentes à necessidade de permanente acompanhamento da execução desses serviços, que 

demandam mão de obra com dedicação exclusiva ao IFRN.  

A presente pesquisa está organizada em capítulos, tendo início com esta introdução, que 

traz um panorama geral e a contextualização do tema da dissertação. Em seguida, apresenta-se 

o problema de pesquisa, definem-se os objetivos geral e específicos, caracteriza-se a instituição 

objeto de estudo e, no tópico destinado à justificativa, apresenta-se a relevância da pesquisa, 

sua oportunidade, a viabilidade e a delimitação do estudo.  

O segundo capítulo, diz respeito ao referencial teórico e empírico com a explanação do 

assunto, tendo como base artigos selecionados para leitura e fundamentação teórica e 

normativa, necessários ao pleno embasamento do assunto. Em seguida, o terceiro capítulo, trata 

dos contratos administrativos na administração pública e dos aspectos teóricos e normativo da 

gestão e fiscalização contratual; neste capítulo são apresentados os conceitos e diferentes 

abordagens relacionados ao tema da pesquisa, tais como: sistema de gestão e fiscalização de 

contratos, agentes da execução contratual, entraves à gestão e fiscalização de contratos e 

necessidade de capacitação dos agentes. Para finalizar o terceiro capítulo realizou-se um 

levantamento de trabalhos acadêmicos que tratam do tema de pesquisa. 

No quarto capítulo, apresenta-se a metodologia da pesquisa, destacando-se o método do 

estudo de caso, a abrangência e os sujeitos da pesquisa, instrumentos de coleta de dados, técnica 

de análise e a ética no contexto da pesquisa. No quinto capítulo, são apresentados os resultados 

e análises dos dados da pesquisa. Neste capítulo, é possível captar a percepção dos sujeitos a 

respeito dos objetivos traçados no início dos trabalhos, bem como aprofundar a discussão por 

meio da análise documental. 

Nas considerações finais, é possível ter um apanhado de tudo quanto foi pesquisado, 

especialmente em torno do problema e dos objetivos geral e específicos, os fatores limitantes e 

recomendações para futuras pesquisas. Ao final, apresentam-se as referências do estudo, os 

apêndices e os anexos. A figura 1, a seguir, representa o Mapa Conceitual com o escopo dos 

capítulos, tópicos e subtópicos abordados nesta pesquisa.  
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Figura 1 – Mapa conceitual da pesquisa 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

Depois de ilustrar através do mapa conceitual presente na figura 1, segue-se o capítulo 

2 que trata do referencial teórico e empírico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E EMPÍRICO 

2.1 TERCEIRIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO 

No decorrer deste capítulo, discute-se o assunto relativo à pesquisa, qual seja: Gestão e 

fiscalização de contratos administrativos de natureza continuada. Para tal, pretende-se abordar 

os aspectos gerais sobre a terceirização de serviços públicos, alcançando o contexto histórico, 

conceitual e normativo. Ponderou-se a respeito de alguns aspectos controvertidos da 

terceirização de mão de obra pela Administração Pública, dando-se o devido destaque aos 

normativos que abrangem a matéria. Versou-se sobre a terceirização de serviços no setor 

público, por meio da contratação de empresas privadas, além dos aspectos da gestão e da 

fiscalização contratual. 

Inicialmente, contextualiza-se a temática da terceirização aplicada aos serviços 

públicos, no que concerne aos aspectos históricos e conceituais. Sua evolução no Brasil e 

impacto nas últimas décadas do século XX, levado, sobretudo, pelo crescente movimento 

reformista presente na época. Em seguida, como consequência dos eventos de terceirização, 

apresenta-se a importância da gestão e da fiscalização nos contratos de serviços continuados, 

firmados pela Administração Pública. 

Para construir o referencial teórico da pesquisa, foram utilizados majoritariamente 

trabalhos científicos, artigos, dissertações e teses sobre o tema estudado. Para instrumentalizar 

a busca nas bases de dados dos portais da internet, aplicaram-se os descritores: Terceirização 

na Administração Pública, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, dentre outros. 

Os descritores foram pesquisados nos títulos, palavras chaves e resumos dos artigos, 

dissertações e teses. E as bases de pesquisa foram o portal eletrônicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Plataforma Scielo, além de 

repositórios institucionais de diversas Universidades Públicas Nacionais, tendo por referência 

as últimas duas décadas (2000-2019). 

Isso posto, segue-se a discussão sobre os aspectos conceituais da terceirização no 

serviço público. 

A abordagem do tema terceirização, inevitavelmente, requer passar por opiniões 

divergentes em alguns aspectos. A polêmica é uma das marcas do debate acerca da 

terceirização, aspecto adstrito não só ao Brasil, mas a outros países (CAMPOS, 2018). Um dos 

pontos que suscita maior embate diz respeito ao binômio: especialização das atividades fins 

versus redução dos custos. Para alguns autores, a terceirização revela-se como um poderoso 

instrumento de gestão, que permite às organizações especializarem-se nas áreas centrais da 

atividade-fim, reduzindo custos e promovendo o crescimento econômico. (COSTA, 2017). 
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Entretanto, existe outra corrente que, apesar de não discordar completamente da 

primeira, apresenta elemento novo na discussão. Para eles, a terceirização constitui um 

mecanismo por meio do qual as empresas podem aumentar a lucratividade, reduzindo os custos 

do trabalho (COSTA, 2017). A redução dos custos do trabalho até seria um fator de 

vantajosidade para a empresa, se tal atitude não implicasse diretamente em situação de 

precarização das relações de emprego. Surge, então, a controvérsia, segundo a qual a 

precarização das relações empregatícias é agravada, posto que a redução dos custos 

operacionais das empresas contratadas passa pela redução dos níveis salariais dos empregados 

terceirizados. 

Há ainda uma corrente de especialistas que veem a terceirização como uma política de 

privatização da Administração Pública, segundo os quais a lógica de transferência de 

atividades-meio para empresas da iniciativa privada acaba por convalidar uma lógica de 

privatização das relações de trabalho, que pode reduzir os custos, mas pode não 

necessariamente implicar no aumento da qualidade ou eficiência produtiva. Além do mais, o 

avanço da terceirização como política de privatização tinha o claro propósito de deter o 

crescimento desordenado da máquina estatal (SENHORAS, 2013). A ideia de redução de custos 

defendida pelo autor é questionável, pois, conforme observado na seção que trata da 

justificativa do presente estudo, a terceirização representa um custo significativo para a entidade 

contratante. 

Ao focar nas atividades-fim e redirecionar as atividades-meio, a lógica da terceirização 

entende que o contratante produzirá mais e melhor, pois haverá condições para se especializar 

no que de fato importa, ao passo que as atividades periféricas ficariam a cargo de empresas 

especializadas, cujo objetivo principal é cuidar das atividades-meio das contratantes. Dado que 

a função finalística da terceirização é alcançar um maior padrão de qualidade, produção e 

redução de custos por intermédio de uma parceria que propicie a concentração do contratante 

nas atividades-fim (SENHORAS, 2013). 

Dessa maneira, o poderoso e controverso instrumento de gestão que permite às 

organizações (públicas ou privadas) especializarem-se nas áreas centrais da atividade produtiva, 

reduzindo custos e fomentando o crescimento econômico e o emprego, ao passo em que são 

desenvolvidas relações de parcerias comprometidas com o aperfeiçoamento de produtos e 

serviços, também acaba provocando uma espécie de precarização das relações laborais, 

consequência da redução dos custos do trabalho (COSTA, 2017).  

Como se não bastassem as discordâncias, há estudos que questionam as vantagens da 

terceirização para a administração pública. “Ao contrário do que se afirma sobre as vantagens 
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da terceirização, o que mais pode ser visto é a precarização do trabalho como resultado da 

implantação desse modelo produtivo nos órgãos públicos” (HENIG; LEITE, 2020, p. 2). 

Contudo, outros defendem que “a adoção da terceirização na esfera pública possui vantagens 

relacionadas à otimização de custos e ao aumento da competitividade, na priorização das 

atividades-fim da organização” (PIRES, 2020, p. 17). Para que essas vantagens sejam atingidas, 

o serviço contratado deve ser prestado de forma adequada, com um eficaz acompanhamento da 

execução do contrato. 

A terceirização é defendida por aqueles que buscam a elevação dos níveis de 

produtividade e competitividade das organizações e da economia. O processo é visto como 

modernizador, justamente por focar na especialização das atividades-fim (DRUCK, et al, 

2018).  

Por outro lado, há aqueles que discordam, por julgar que a terceirização implica em um 

mecanismo por meio do qual as organizações tendem a maximizar os lucros, mediante a 

redução dos custos de mão de obra, além de se eximirem das responsabilidades de gerir as 

relações de trabalho, tradicionalmente protegidas por lei. Esses últimos defendem que a 

terceirização fragmenta e reduz o poder de barganha da classe trabalhadora e fortalece o poder 

das organizações, desvalorizando e tornando as relações de trabalho vulneráveis. Isso porque a 

terceirização fez proliferar a atividade produtiva entre médias e pequenas empresas de menor 

poder aquisitivo, onde a sindicalização dos empregados é mais difícil (COSTA, 2017). 

Entretanto, a presente pesquisa não se deterá a esta contenda, uma vez que aqui se 

pretende entender a terceirização como elemento crucial para a contratação de empresas 

privadas prestadoras de serviços ao poder público e discutir o papel da administração pública 

(ente contratante) enquanto gestora e fiscalizadora das referidas contratações, em especial 

aquelas de natureza continuada. Isso porque a terceirização parece ser um processo que veio 

para ficar na administração pública. 

Após o primeiro esclarecimento, seguem-se alguns elementos relativos aos aspectos 

conceituais do tema. Nessa conjuntura, por envolver fatores como trabalho, trabalhadores e 

empregadores, todos intimamente ligados ao elemento humano e as relações com o meio 

profissional, tais conceitos estão sujeitos a intensa discussão. 

Em sentido etimológico, o termo ‘terceirização’ é um neologismo, cuja origem remete 

ao termo em latim terciariu, derivado do ordinal tertiariu (MARCELINO; CAVALCANTE, 

2012). Ao que tudo indica, esse neologismo é uma exclusividade brasileira; em todos os outros 

países o termo usado refere-se à relação entre as duas organizações, que é sempre a tradução da 

palavra subcontratação: “em francês, soustraitance, em italiano, sobcontrattazione, em 
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espanhol, subcontratación, no inglês, outsourcing, em Portugal, subcontratação” 

(MARCELINO; CAVALCANTE, 2012). 

Por tratar-se de termo consagrado na doutrina pátria e por ser a terceirização a mais 

aventada espécie de subcontratação (FALEIROS JÚNIOR; MORONI; MIGLIAVACCA, 

2019), optou-se pela utilização deste termo em detrimento dos demais. Não obstante, cabe 

esclarecer que na dicção dos autores, a subcontratação seria uma espécie de termo genérico que 

englobaria toda transferência de atividades de uma organização a outra, o que pode se referir 

tanto à atividade-fim quanto a atividades de suporte ou de apoio. Desse modo, subcontratação 

e terceirização não são termos sinônimos. “Terceirização é uma das formas de subcontratação; 

há outras, tais como: o repasse de tarefas pelo trabalho domiciliar, os trabalhadores autônomos 

etc.” (MARCELINO; CAVALCANTE, 2012, p. 340).  

Do ponto de vista doutrinário, durante a década de 1990, a terceirização foi chamada 

por diversas publicações da área da administração de mecanismo de gestão, ou técnica moderna 

de administração. Essas publicações defendiam fortemente a ideia de que as organizações 

deveriam focar as estruturas nas atividades-fim e delegar tarefas e processos acessórios 

(atividades-meio) a empresas especializadas (MARCELINO; CAVALCANTE, 2012). Delegar 

as atividades-meio e especializar-se nas atividades-fim, com vistas a obter nestas maior grau de 

efetividade, e naquelas, mais agilidade na execução, é um dos grandes, e por que não dizer, o 

principal argumento dessa corrente. 

O termo terceirização pode ser compreendido como “[...] todo processo de contratação 

de trabalhadores por empresa interposta, cujo objetivo último é a redução de custos com a força 

de trabalho e/ou a externalização dos conflitos trabalhistas” (MARCELINO; CAVALCANTE, 

2012, p. 338). Em outras palavras, é uma forma de contratação de força de trabalho, na qual, 

por meio de uma empresa intermediária, pretende-se reduzir os custos, como também transferir 

para a intermediária questões trabalhistas (MARCELINO; CAVALCANTE, 2012), visto que a 

administração da força de trabalho fica a cargo da empresa contratada. 

De uma forma abrangente, “a terceirização de mão de obra consiste, basicamente, em 

uma espécie de delegação da execução de serviços a funcionários que não fazem parte do 

quadro de servidores da instituição” (MANARINO, 2017, p. 24). É o mesmo que atribuir a 

outros um trabalho que é dever da administração, mas que é mais vantajoso mandar que outros 

o façam. 

Toda vez que a administração pública resolve terceirizar, o que ela faz é transferir para 

uma empresa privada os riscos e parte dos custos com a contratação da força de trabalho (os 

trabalhadores, os terceiros). “Isso porque o seu próprio contrato deixa de ser trabalhista 
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(empresa versus trabalhador) e passa a ser comercial ou civil (empresa versus empresa)” 

(MARCELINO; CAVALCANTE, 2012, p. 340). Aqui o termo empresa versus empresa pode 

ser entendido como administração pública versus empresa privada, tendo em vista que a 

natureza da terceirização também ocorre na administração pública e que essa técnica torna a 

relação trabalhista mais complexa. 

Desse modo, a mudança na natureza da relação trabalhista é fator de relevância na vida 

dos empregados e empregadores, posto que onde havia uma pessoa jurídica empregando uma 

pessoa física, agora existem duas pessoas jurídicas, que em uma relação regida por um contrato, 

utilizam-se do trabalho de uma pessoa física. 

Para Furtado et al. (2019),  

 

A terceirização durante muitos anos se caracterizou como uma forma de organização 

estrutural em que uma empresa transfere a outra algumas de suas atividades 

relacionadas a sua área-meio, assim entendida como aquelas atividades consideradas 

acessórias, complementares, ou seja, não é a atividade principal de quem está 

repassando. (FURTADO et al., 2019, p. 35), 

 

Essa transferência de atividades-meio e de responsabilidades de uma organização para 

outra é uma das características da terceirização. Nela acontece uma forma de descentralização 

da produção ou da prestação de serviços na qual ocorre a transferência das tarefas de uma 

empresa a outra (FALEIROS JÚNIOR; MORONI; MIGLIAVACCA, 2019). Na relação 

empregatícia surge o que se chama de modelo trilateral, com a participação de uma nova figura, 

denominada de tomador. O tomador é a figura responsável pela contratação dos serviços; é nela 

que os empregados (que são chamados de terceirizados) da contratada executarão a avença. No 

serviço público, a Administração Pública figura como tomador do serviço.  

Tradicionalmente, a relação de trabalho mais comum no Brasil é aquela na qual o 

empregado se relaciona diretamente com a empresa que o contrata, configurando a relação de 

trabalho bilateral; nela os direitos do trabalhador são garantidos pela empresa que o contrata, 

empresa essa na qual ele realmente labora (CAMPOS, 2018). É uma relação em que contratante 

e contratada são a mesma empresa; nessa situação o empregado mantém vínculo de emprego e 

relação de trabalho com única pessoa jurídica. Essa relação é bilateral porque há apenas dois 

atores – o trabalhador e a empresa que o contrata e na qual ele labora. 

Na relação que envolve terceirização, os direitos trabalhistas não são assegurados pela 

empresa em que o empegado labora (tomadora do serviço), e sim por outra empresa: trata-se da 

intermediária. Assim sendo, na terceirização “contratante e contratada são empresas diferentes, 

estabelecendo uma relação trilateral com o trabalhador” (CAMPOS, 2018, p. 144). O novo 
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arranjo gera uma nova situação empregatícia que até então inexistia, configurando-se como 

novidade para empregados e empregadores. 

Importa entender que nesse caso inexiste vínculo contratual trabalhista dos empregados 

para com a contratante, uma vez que o vínculo trabalhista é firmado com a empresa interposta 

(a contratada). Na Administração Pública há normas que vedam expressamente a possibilidade 

de existência do vínculo empregatício do empregado para com o ente público contratante, como 

é o caso do decreto nº 9.507/2018, que desde o instrumento convocatório veda a pessoalidade 

e a subordinação direta dos empregados da contratada aos gestores da contratante (BRASIL, 

2018a). Uma possível subordinação do empregado para com o gestor público é, segundo a 

norma, um dos principais elementos caracterizadores do vínculo empregatício, por isso que é 

proibido pelo decreto.  

Por isso, é oportuno acrescentar que o art. 3º da I.N. nº 05/2017-SEGES/MPDG (atual 

Ministério da Economia) estabelece que o objeto da licitação será a contratação de serviços, 

sendo vedada a caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão de obra. Além 

disso, a Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho estabelece que: 

 

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 (BRASIL, 2011a). 

 

A redação da súmula nº 331 do TST objetivamente estabeleceu uma diretriz a ser 

seguida, deixando claro como deve ser a relação entre os empregados da empresa terceirizada 

e o poder público. Segundo a norma, a possibilidade de formação de vínculo empregatício é 

tolhida se forem cumpridos dois requisitos básicos, que são a inexistência de pessoalidade nas 

relações e a não configuração de subordinação direta entre empregados e poder público 

contratante. A questão da configuração do vínculo empregatício é uma das grandes polêmicas 

da terceirização no Brasil. Essa disputa geralmente termina na Justiça do Trabalho, situação 

que deve ser evitada pela administração pública. 

Na relação de trabalho bilateral, predomina o vínculo entre empregados e empregadores. 

Com base nos conceitos ora proferidos, ilustra-se, a partir da figura 2, a relação de trabalho 

bilateral versus a relação de trabalho trilateral, a seguir: 
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Figura 2 – Relações de trabalho bilateral e trilateral 

Relação Bilateral Relação Trilateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2021), baseado em Faleiros Júnior; Moroni; Migliavacca, (2019). 

 

A relação trabalhista de caráter trilateral ilustrada na figura 2 é fruto do advento da 

terceirização. Tal modelo não recebeu enfoque da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e 

a regulamentação ocorreu por outras normas, que desde o final da década de 1960 dedicaram 

atenção às relações trilaterais (CAMPOS, 2018). A conjuntura trilateral opera com duas 

empresas (ou empresa e administração pública) e um empregado. Entre as empresas existe uma 

diferença significativa, posto que perante a empresa tomadora do serviço, o empregado mantém 

uma mera relação de trabalho (inexiste o vínculo empregatício). No que se refere à empresa 

prestadora do serviço (real empregadora), o empregado mantém relação de emprego (vínculo 

empregatício). Em outros termos, o vínculo empregatício é mantido com a empresa contratada, 

e nunca com a empresa contratante. 

Na terceirização, o prestador de serviços será empregado da empresa terceirizada; 

portanto, os vínculos trabalhistas, a assinatura da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), o pagamento dos salários e o recolhimento dos encargos trabalhistas, além das demais 

verbas a que tiver direito, são de competência da prestadora (GOMES, 2016). 

Corroborando com a ilustração representada na figura 02, tem-se que “Um dos possíveis 

conceitos de terceirização é o que destaca a disjuntiva entre as dimensões jurídicas e 

econômicas da relação de trabalho” (CAMPOS, 2018, p. 144). Essa é a percepção segundo a 

qual o trabalhador labora para uma empresa (contratante), porém todos os direitos relacionados 

àquele labor são quitados por outra empresa (contratada). Nessa situação o trabalhador é 

empregado da empresa prestadora de serviços (contratada), no entanto quem se beneficia 

diretamente da força de trabalho é o tomador (contratante). E é sobre essa intermediação da 
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contratação que o presente trabalho se propõe a tratar, em especial naquilo que concerne à 

gestão da execução por empresas privadas dentro dos ambientes públicos. 

Por envolver diversos atores, o estudo da terceirização na administração pública 

impulsiona a discussão a respeito da responsabilidade do poder público nas contratações de 

empresas terceirizadas de prestação de serviços. Em função da importância do tema, as relações 

entre contratada e contratante têm evoluído; novos elementos normativos vêm sendo editados 

no sentido de viabilizar um melhor trâmite e resguardar a administração pública em temas como 

vínculo empregatício, responsabilidade solidária e execução da atividade-fim (DAHER, 2016). 

A celeuma jurídica passa pela lei de licitações, que no artigo 71 estabelece o 

mandamento segundo o qual o “contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato” (BRASIL, 1993). O 

mandamento do referido dispositivo legal deixa claro que aquelas responsabilidades de ordem 

trabalhista, fiscal e comercial resultantes da contratação ora firmada não cabem à 

Administração Pública, mas sim à empresa terceirizada com a qual foi firmada a contratação. 

Os aspectos de responsabilidade da administração pública na terceirização dos serviços 

são tratados no referido artigo, cuja redação veda a transferência de responsabilidade por 

débitos inadimplidos, referentes aos encargos trabalhistas do contrato, ao ente contratante 

(PEREZ; OLIVIERA, 2019). A citada norma ainda enfatiza que a inadimplência do contratado, 

no que se refere aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração a responsabilidade 

pelo seu pagamento (BRASIL, 1993). O parágrafo segundo do mesmo artigo confere à 

administração pública a responsabilidade solidária pelo inadimplemento dos encargos 

previdenciários eventualmente não pagos pela contratada nos termos da legislação 

previdenciária pátria (BRASIL, 1993).  

Os debates sobre as responsabilidades da contratante frente aos possíveis deslizes, no 

quesito pagamento de débitos trabalhistas, fiscais e comerciais da contratada ocupam lugar de 

destaque no judiciário. Devido aos inúmeros questionamentos sobre o assunto, o Tribunal 

Superior do Trabalho revisou a súmula nº 331 com o propósito de dirimir dúvidas em relação a 

alguns pontos polêmicos da terceirização. O enunciado inicialmente chegou a estabelecer a 

responsabilidade subsidiária da administração sobre os débitos não adimplidos pela contratada, 

contrariando, portanto, o estabelecido na lei de licitações. Entretanto, a contradição foi objeto 

do ADC-DF nº 16, no qual o STF optou por eximir a administração pública dos débitos da 

contratada, confirmando a constitucionalidade do artigo 71 da lei citada. 

Por conseguinte, de acordo com o mais recente entendimento jurídico, o poder público 

não tem a responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas, fiscais e previdenciários 
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da contratada. A responsabilidade, conforme estabelecido pela lei de licitações, permanece 

sendo da empresa contratada. 

A controvérsia em torno do assunto não para neste ponto. Recentemente, em março de 

2017, o STF decidiu, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, que não foi afastada 

a responsabilidade subsidiária da administração pública no caso de haver pendências 

relacionadas a não quitação de débitos trabalhistas devidos pela empresa contratada. A referida 

responsabilização ocorrerá se houver prova da conduta omissiva ou comissiva por parte da 

administração (PEREZ; OLIVIERA, 2018).  

Neste sentido, segundo entendimento de Furtado et al. (2019), a administração pública 

poderá ser considerada responsável pelos débitos trabalhistas da contratada e consequentemente 

arcar com esses passivos; porém, segundo o que preleciona o julgamento supracitado, a 

presunção da culpa administrativa não é automática e pode ser afastada, caso a administração 

prove que agiu proativamente na fiscalização do contrato. 

A edição do Recurso Extraordinário nº 760.931 surge como um alerta, e até mesmo 

como um instrumento normativo para a Administração Pública. Da redação infere-se que a 

administração deve ser proativa frente à execução contratual. Posto que “o dever de fiscalização 

do cumprimento das obrigações trabalhistas relativas aos empregados terceirizados não está 

sujeito a discricionariedade” (PEREZ; OLIVEIRA, 2018, p. 600). A edição do referido recurso 

serve para confirmar o que havia sido decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 16-DF, que 

veda a transferência automática à administração pública dos encargos trabalhistas inadimplidos 

pela contratada, corroborando com o artigo 71 da lei de licitações, que foi reconhecido como 

constitucional na referida ação. 

Com a decisão proferida no recurso, “a condenação da administração pública só é 

admissível quando houver prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva do entre público 

na fiscalização dos contratos” (PEREZ; OLIVEIRA, 2019, p. 593). Logo, não fica afastada a 

hipótese de responsabilização subsidiária da administração pública pelos encargos trabalhistas 

que porventura não forem adimplidos pela empresa terceirizada, desde que haja prova da 

conduta omissiva ou comissiva. Explicando melhor, a responsabilidade subsidiária da 

administração pública por esses encargos não pode ser atribuída automaticamente, sem que 

sejam verificados os pressupostos probantes da ação da administração pública frente à execução 

contratual; isto é, se a administração tiver exercido uma adequada gestão e fiscalização da 

execução contratual, a responsabilidade restará afastada. 

Ademais, o STF não afasta a responsabilidade da Administração Pública por eventuais 

débitos trabalhistas inadimplidos pela contratada. Fica, portanto, explicitada a necessidade de 
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comprovar no processo a culpa administrativa do ente público para que haja a eventual 

condenação subsidiária, não podendo o juiz basear-se na presunção genérica de culpa (PEREZ; 

OLIVEIRA, 2019). 

Desse modo, à administração pública cabe o dever de exercer a fiscalização dos 

contratos de terceirização por ela firmados. A produção de provas de que o ente público cumpriu 

com o dever de fiscalizar é sinal de que a Administração poderá eximir-se da responsabilidade 

perante os eventuais desvios cometidos pela contratada (PEREZ; OLIVEIRA, 2018). Pelo 

exposto, entende-se que o eficaz acompanhamento da execução contratual pode afastar a 

possibilidade de responsabilização subsidiária, servindo também de medida protetiva para os 

empregados da contratada.  

Após a votação do supracitado recurso na Suprema Corte Constitucional, houve a edição 

de dois diplomas legais que alteraram significativamente as relações de trabalho no Brasil. 

Primeiro, editou-se a lei nº 13.429/2017, que versa sobre a terceirização e sobre o trabalho 

temporário nas empresas urbanas (BRASIL, 2017b). Posteriormente procedeu-se a alteração da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), promovida pela lei nº 13.467/2017 que foi 

responsável pela adequação da legislação às novas relações de trabalho (BRASIL, 2017c). As 

citadas leis alteram as relações de trabalho na iniciativa privada, sem afetar de forma enfática 

as relações existentes nos entes públicos; por essa razão, preferiu-se não as enfatizar neste 

estudo. O tópico seguinte tratará da forma como se processa a contratação de serviços na 

Administração Pública. 

 

2.2 CONCEITO DE TERCEIRIZAÇÃO 

Em um panorama marcado pela competitividade, as organizações demonstraram 

necessidade de que os serviços prestados à sociedade sejam executados de forma satisfatória. 

Nesse pensamento, para dotar as organizações de maior flexibilidade e adaptabilidade, surge a 

terceirização para tentar suprir as demandas por serviços da administração (DAHER, 2016). 

“A terceirização teve sua gênese em um contexto de crise econômica, nos Estados 

Unidos, após a eclosão da segunda Guerra Mundial, tendo se consolidado na década de 1950” 

(FURTADO et al., 2019, p. 37). Em que pese a discussão em torno da origem histórica da 

terceirização não ser consensual, observa-se que autores reportam o surgimento e o 

desenvolvimento quando os Estados Unidos optaram pela especialização e aprimoramento da 

indústria bélica para atender à crescente demanda por armamentos (MANARINO, 2017). 

A terceirização das atividades é uma tendência existente desde a década de 1950, e que 

se manifestou em vários países em épocas diferentes, contudo os objetivos convergiam para a 
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otimização das atividades-meio, diminuição de riscos e custos trabalhistas e previdenciários, 

como também o aumento da lucratividade (SENHORAS, 2013). A disseminação da 

terceirização contou com objetivos convergentes, dado o fator aumento da lucratividade, que 

foi e continua sendo um dos seus pilares de expansão. 

Internacionalmente, o ritmo de expansão da terceirização ocorreu assimetricamente, ou 

seja, em locais e contextos temporais diferentes, e foram abarcadas por ondas neoliberais, dado 

que na década de 1970 o neoliberalismo era amplamente difundido nos Estados Unidos, 

Inglaterra e Chile; na década de 1980, no leste asiático, na década de 1990, com as reformas, 

na América Latina, e a partir do final da década de 2000, na Europa (SENHORAS, 2013). 

Ocorre que o pensamento neoliberal foi um dos grandes impulsionadores da expansão da 

reforma gerencial e, por consequência, da expansão da terceirização na maior parte do mundo, 

apesar da não coincidência temporal, visto que essa expansão ocorreu em épocas diversas. 

Na época, o Brasil e os demais países da América Latina seguiram o exemplo dos países 

considerados desenvolvidos, sendo que a terceirização se instalou por aqui em um momento de 

recessão (FURTADO et al., 2019). O processo de terceirização foi trazido pela indústria 

automobilística entre as décadas de 1950 e 1960. Na iniciativa privada, o modelo da indústria 

automobilística é o mais conhecido exemplo de terceirização, pois nele as fábricas ficam 

responsáveis apenas pela montagem dos veículos, terceirizando toda produção de peças de 

forma mais padronizada. O avanço da terceirização provocou o surgimento de uma quantidade 

significativa de pequenas empresas necessárias ao fornecimento de produtos e serviços para as 

grandes indústrias (FURTADO et al., 2019). Naquele momento, a região da América Latina 

enfrentava uma forte recessão, porém a terceirização se expandiu e rapidamente chegou à 

administração pública. 

A terceirização era ainda muito restrita até o final da década de 1980, usada pelas 

organizações que necessitavam substituir empregados de férias ou até mesmo para cobrir 

demandas sazonais, além das atividades de segurança patrimonial (COSTA, 2017). Não por 

acaso, a atividade de segurança patrimonial é uma daquelas que despontam, junto com as de 

manutenção e limpeza predial, como atividades ditas acessórias e que, desde essa época, são 

passíveis de serem subcontratadas. 

No contexto do Brasil, a terceirização teria se originado no meio rural, através do 

sistema de gato. O artifício refere-se ao trabalho sazonal (intermitente), ainda hoje presente na 

agricultura, usado também de forma secundária nas indústrias localizadas em áreas urbanas 

(DRUCK, et al. 2018). Essa tentativa de terceirizar no Brasil pode ter ocorrido “mais 

precisamente em 1852, quando são tomadas iniciativas para substituir o trabalho escravo pelo 
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trabalho dos migrantes pobres europeus” (DRUCK, et al., 2018, p. 114). Nesse contexto, a 

terceirização encontra espaço para se desenvolver no Brasil, e a origem histórica pode ser mais 

antiga, reportando aos idos da era colonial. 

O propósito da adoção da terceirização como processo de gestão teve grande foco na 

ideia de que as organizações necessitariam especializar-se nas atividades principais, conhecidas 

como atividades-fim, terceirizando aquelas ditas assessórias ou atividades-meio. Desse modo, 

foi necessário delegar a terceiros a execução daquelas atividades consideradas de apoio. Foi 

dessa forma que a terceirização se expandiu, inclusive em países diversificados em relação à 

estrutura do mercado de trabalho (DAHER, 2016). 

A terceirização, portanto, tem sido registrada no Brasil desde o final da década de 1960, 

dado que nessa década surge a primeira regulamentação normativa para a matéria. O referido 

processo gerencial começou no setor público, contudo logo se espalhou pelo setor privado 

(CAMPOS, 2018). Aqui se tem um ponto de vista contraditório, porém quando o autor diz que 

a terceirização surgiu primeiramente no serviço público, ele quer dizer que o processo foi 

regulamentado inicialmente no serviço público, para, somente depois, haver regulamentação no 

setor privado.   

No Brasil, o marco regulatório da execução indireta de serviços na Administração 

Pública ocorreu com a edição do Decreto-Lei nº 200/1967, que inicialmente pretendia impedir 

o crescimento exagerado da máquina pública (DAHER, 2016). O propósito de evitar o 

crescimento da máquina pública é claro reflexo do pensamento gerencialista que eclodiu na 

década de 1970 no Brasil, como consequência do que ocorria em diversas partes do mundo. 

Apesar disso, a terceirização somente foi regulamentada com a edição da Lei nº 6.019, de 1974 

(SENHORAS, 2013). Nessa época, intensificaram-se os processos reformistas do aparelho 

estatal. (CAVALCANTE, 2017).  

No contexto mundial da década de 1970, os debates versavam sobre a estruturação de 

uma administração pública pautada em parâmetros voltados para critérios e padrões de 

funcionamento burocráticos. Nessa conjuntura temporal, pautavam-se discussões a respeito das 

perspectivas e visões concernentes ao tamanho e ao papel do Estado, sem descuidar do enfoque 

na melhoria da gestão pública, embates que permanecem até os dias atuais. É nesse momento 

que a terceirização passa a ser fomentada pelo Estado, não somente no setor público, mas 

também no setor privado (CAMPOS, 2018).   

Nesse contexto de questionamentos sobre o tamanho do Estado, surgiam os que 

preceituavam que a administração deveria desobrigar-se de tarefas não essenciais, recorrendo 

para isso a contratações de empresas privadas especializadas na prestação de serviços, em busca 
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de maior eficácia na prestação dos serviços públicos. Pretendia-se trazer para o serviço público 

a eficiência e a eficácia da iniciativa privada. O pensamento reformista era voltado para amplos 

processos de terceirização de empregados e serviços, dentro da doutrina de redução do tamanho 

do papel desempenhado pelo Estado na economia (CAVALCANTE, 2017). 

Na busca por eficiência, ânsia reformista da época, o Decreto-Lei nº 200/1967 marca o 

reconhecimento que a administração direta não havia respondido com agilidade, flexibilidade, 

presteza e criatividade às pretensões estatais desenvolvimentistas (SANTOS, 2018). É nesse 

cenário normativo que surge a terceirização dentro do serviço público brasileiro e traz consigo 

uma perspectiva de serviço público mais eficaz, carregado de ideias gerenciais. 

A eficiência almejada com a terceirização reside no fato de “determinadas atividades-

meio para uma parte representarem atividades-fim para outra parte” (SENHORAS, 2013, p. 

150). Haveria maior especialização porque cada empresa ofereceria a atividade-fim à 

administração pública, que renunciaria a atividade-meio em função de uma empresa 

especializada em executar tal tipo de serviço. Desse modo, ambas passariam a atuar somente 

nas respectivas atividades-fim, o que representaria maior especialização de ambas. Com o 

repasse de atividades secundárias para as empresas terceirizadas, cada entidade foca de forma 

estratégica no que cada uma tem de principal. 

O Decreto-Lei nº 200/1967 trata da reforma administrativa do Estado e prever a 

execução indireta de tarefas, as quais devem ser objeto de contratos junto à iniciativa privada 

(LIMA, 2017). Na prática, uma espécie de contratação de mão de obra sem prévia realização 

de concurso público. A efetiva regulação do decreto somente ocorreu com a publicação da lei 

nº 6.019/1974, que é considerado o marco regulatório da terceirização (FALEIROS JÚNIOR; 

MORONI; MIGLIAVACCA, 2019). Antes disso, a Lei nº 5.645/1970 estabelecia que as 

instituições do governo deveriam adquirir os chamados serviços instrumentais (não 

finalísticos), de preferência através da contratação indireta (CAMPOS, 2018). Exemplos desses 

serviços foram os de limpeza de instalações, transporte de pessoal, manutenção de 

equipamentos, serviços de segurança, dentre outros. 

Desse modo, a terceirização na administração pública “foi estimulada pelo Estado no 

setor público estritamente para fornecer serviços instrumentais para instituições 

governamentais” (CAMPOS, 2018, p. 145). No entanto, desde meados da década de 1970, o 

fenômeno se disseminou, movendo-se do setor público para o privado, o que significou uma 

grande mudança de trajetória (CAMPOS, 2018). 

Mesmo existindo previsão normativa para a terceirização de serviços na administração 

pública, a implantação não foi automática, uma vez que seu desenvolvimento ocorreu de 
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maneira mais rápida somente na década de 1990, após a aprovação do Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado (PDRAE), que ocorreu em 1995 (FURTADO et al., 2019). O Plano 

tinha como propósito “reformular e reordenar a Administração Pública Federal” (MEDEIROS, 

2014, p. 15). Depois da aprovação, a edição de normativos possibilitou o avanço da 

terceirização. A partir da década de 1990, no bojo da reforma do aparelho estatal, é que a 

administração pública brasileira passou a utilizar de forma sistemática a terceirização, buscando 

maior economia em recursos humanos e otimização dos rendimentos do trabalho (SENHORAS, 

2013). 

Combinado ao arcabouço normativo editado na época, o PDRAE foi o grande 

instrumento impulsionador da terceirização dentro da administração pública brasileira. Ao 

definir objetivos e estabelecer diretrizes para a reforma da Administração Pública Brasileira, o 

plano constituiu uma importante base para a mudança cultural na gestão de pessoas dos entes 

públicos no Brasil (LIMA, 2017). 

Em narrativa entusiasmada acerca do PDRAE, Bresser-Pereira relata aquilo que pode 

ter sido uma das grandes mudanças implantadas pelo Plano Diretor, que seria a “terceirização 

das atividades de apoio para o setor privado, desde serviços simples como segurança e limpeza, 

até complexos como consultoria e serviços de computação” (BRESSER-PEREIRA, 1999, p. 

7). 

Contudo, o PDRAE precisava de instrumentos normativos para chegar a plena eficácia. 

Então o governo resolveu disciplinar a matéria a partir da edição do decreto nº 2.271/1997, que 

dispôs sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal (BRASIL, 1997). 

Depois desse decreto, o poder público federal tratou de extinguir cargos públicos vagos. Tal 

medida deu-se, inicialmente, por vias da lei nº 9.632/1998 e do Decreto no 3.151/1999, ambos 

voltados à extinção e à declaração de desnecessidade de cargos públicos (BRASIL, 1999), e 

pelo Decreto nº 4.547/2002, que dispõe sobre a extinção de cargos efetivos na Administração 

Pública Federal (BRASIL, 2002), e mais recentemente a lei nº 9.262/2018, que também trata 

da extinção de cargos públicos. 

O objetivo da extinção era atingir aqueles cargos cujos ocupantes exerciam as atividades 

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

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

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações (LIMA, 2017). Além 

disso, o PDRAE tinha a terceirização como um dos principais eixos e a execução indireta de 

atividades consideradas acessórias passou a compreender todos os níveis estratégicos do 

modelo de gestão do plano (MEDEIROS, 2014). Apesar de todos os normativos extinguindo 
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cargos públicos vagos, a terceirização é permitida na administração pública desde que não afete 

aqueles cargos cobertos pelos planos de cargos, carreiras e salários do funcionalismo público. 

No plano da normatização, a edição do decreto nº 9.507/2018 revogou o decreto nº 

2.271/1997, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação de serviços, da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O decreto nº 9.507/2018 inova 

dada sua abrangência as empresas públicas e as sociedades de economia mista controladas pela 

União, evento que não era previsto no decreto nº 2.271/1997. 

Se, por um lado, as medidas de contratação são atualizadas, por outro, novos decretos 

estabelecendo a extinção de cargos vagos reforçam a necessidade de terceirizar serviços por 

parte da administração pública. Foi o que aconteceu recentemente com a edição dos decretos 

nºs 9.262/2018 e 10.185/2019, ambos destinados a extinguir cargos públicos vagos ou que 

vierem a vagar. 

A seguir apresenta-se o quadro 3, que corresponde a uma síntese das legislações 

relacionadas à terceirização no Brasil. 

 

Quadro 3 – Sinóptico da legislação relacionada à terceirização no Brasil 

Norma Objetivo 

Decreto-Lei nº 

200/1967 

Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a 

Reforma Administrativa. 

Lei nº 5.645/1970 
Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil da União e das 

autarquias federais. 

Lei nº 6.019/1974 
Dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas. (Alterada pelas leis 

13.429/2017 e 13.467/2017) 

Lei nº 7.102/1983 
Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, dentre outras 

providências. 

Súmula nº 256/1986 
Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, regulamento a legalidade e ilegalidade da 

terceirização e foi substituída pela Súmula nº 331 em 2011. 

Lei nº 8.666/1993 Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 

Lei nº 8.745/1993 

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público. 

(Regulada pelo dec. nº 4.748/2003) 

Lei nº 8.987/1995 
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos 

previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

Decreto nº 2.271/1997 
Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública. 

(Revogado pelo Dec. nº 9.507/2018) 

Lei nº 9.632/1998 Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal. 

Lei nº 2.487/1998 

Estabelece critérios e procedimentos para a elaboração, acompanhamento e avaliação 

dos contratos de gestão e dos planos estratégicos de reestruturação e de 

desenvolvimento institucional. 

Decreto nº 3.151/1999 
Disciplina a prática dos atos de extinção e de declaração de desnecessidade de cargos 

públicos. 

Decreto nº 4.547/2002 
Dispõe sobre a extinção de cargos efetivos no âmbito da Administração Pública 

Federal. 

Lei nº 101/2000 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal e dá outras providências. 

Decreto nº 5.151/2004 
Dispõe sobre celebração de atos complementares de cooperação técnica recebida de 

organismos internacionais. 
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Súmula nº 331/2011 
Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, marco normativo da terceirização 

trabalhista, revista em 2000 e 2011. 

Lei nº 13.303/2016 
Estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias. (Regulamentada pelo Dec. nº 8.945/2016) 

Lei nº 13.429/2017 

Altera dispositivos da Lei nº 6.019/1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas 

empresas urbanas e sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços 

a terceiros. 

Lei nº 13.467/2017 
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, e as Leis nº 6.019/1974, 8.036/1990, e 

8.212/1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. 

Decreto nº 9.262/2018 
Extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da 

administração pública federal, e veda abertura de concurso público. 

Decreto nº 9.507/2018 
Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração 

pública federal. 

Decreto nº 10.185/2019 
Extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da 

administração pública federal e veda a abertura de concurso público. 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

No quadro 3 traça-se um panorama das legislações que normatizam a prática da 

terceirização no Brasil. Observa-se como marco regulatório inicial o Decreto-Lei nº 200/1967, 

que junto com a lei nº 5.645/1970, estabeleceram para a administração púbica a possibilidade 

de adquirir de empresas privadas os serviços instrumentais (ou não finalísticos), não 

relacionados com a atividade-fim da instituição, como é o caso dos serviços de limpeza e 

manutenção predial (CAMPOS, 2018). Poucos anos depois, na década de 1970, é editada a Lei 

nº 6.019/1974, que ao dispor sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas, corrobora com 

o que fora estabelecido nas legislações anteriores (BRASIL, 1974). 

Posteriormente diversas normas passaram a tratar de forma mais pontual das questões 

trabalhistas envolvidas na terceirização, como é o caso da Lei nº 13.429/2017, que dispõe sobre 

o trabalho temporário (BRASIL, 2017b), e da Lei nº 13.467/2017, que alterou a CLT e 

promoveu a reforma trabalhista (BRASIL, 2017c). Nesse sentido, é necessário enfatizar que 

uma das formas de fomentar a terceirização das atividades pela administração pública ocorreu 

por intermédio da edição dos decretos que extinguem cargos ditos vagos ou desnecessários. O 

mais recentemente editado foi o decreto nº 10.185/2019, cujo objetivo é a extinção de cargos 

efetivos vagos (BRASIL, 2019b). 

Contudo, se, por um lado, medidas legais advindas dos poderes legislativo e executivo 

estimulavam o desenvolvimento da terceirização no Brasil, por outro, o Poder Judiciário e o 

Ministério Público tratam de balizar, e até normatizar algumas lacunas deixadas pelas normas 

então editadas, como é o caso da Súmula nº 256/1986, editada pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, que estabelece alguns limites para o poder público quando da contratação de 

empresas terceirizadas. A referida súmula foi revisada e substituída pela Súmula nº 331, em 

2011, que segue vigente até os dias atuais e deve ser cumprida por todos os entes da federação 

quando da contratação de empresas terceirizadas (CAMPOS, 2018). 
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Nesta análise não se pode negligenciar o novo panorama das relações de trabalho 

surgidas com o advento da terceirização, inclusive a respeito dos eventos de precarização da 

força de trabalho, tema abordado no tópico 2.1, que trata da terceirização no serviço público. 

Após traçar o panorama histórico da terceirização no Brasil, sem descuidar dos aspectos 

indissociáveis da legislação aplicada ao tema, torna-se necessário abordar aspectos conceituais 

relacionados à matéria. 

 

2.3 LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

A Administração pública é regida pelos princípios constitucionais estabelecidos no 

artigo 37 da Carta Magna de 1988, dentre os quais se encontra o princípio da legalidade. O 

princípio em questão define que o administrador público deve agir sempre segundo a lei, 

obedecendo estritamente à previsão legal. Diante disso, infere-se que a terceirização na 

Administração Pública dependerá de prévio regimento legal, além de seguir os critérios de 

cabimento e conveniência, a serem considerados pelo gestor público. 

Neste tópico, são apresentados os elementos normativos envolvidos no tema, em 

especial a exigência do processo licitatório aplicável aos contratos administrativos e a questão 

específica do acompanhamento da execução contratual, passando pela gestão e pela 

fiscalização, que podem ocorrer juntas ou em separado. 

A contratação pode ser feita com ou sem dedicação exclusiva de mão de obra. Ilustram-

se as duas situações com o seguinte exemplo: Uma empresa privada é contratada para fornecer 

a um órgão público o serviço de limpeza para o qual disponibilizará um determinado número 

de funcionários, que trabalharão em regime de dedicação exclusiva de mão de obra; por outro 

lado, no caso de empresa contratada para fornecer serviço de manutenção nos aparelhos de ar 

condicionado de um pequeno órgão com reduzido número de aparelhos, onde não é necessária 

a permanência dos funcionários na repartição, os empregados farão o serviço e retornarão para 

a sede da empresa contratada. No último caso haverá emprego de mão de obra no processo, 

contudo ela não será utilizada de forma exclusiva pelo contratante. 

A contratação de serviços terceirizados pela administração pública, conforme disciplina 

a Constituição Federal de 1988, ocorre por meio do regular procedimento licitatório, cujo rito 

obedece aos ditames estabelecidos pela lei nº 8.666/1993 (MIGUEL, 2015). Na administração 

pública, a regra é que todos os processos de contratação sejam precedidos de licitação, 

ressalvadas apenas as hipóteses previstas na própria lei. Contudo, não é somente a lei que rege 

o processo licitatório; na realidade das contratações públicas existe um arcabouço normativo 

denso e complexo, não só na fase de contratação, como também na fase de execução do objeto 
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contratado. Tais normas devem ter especial atenção e cumprimento irrestrito por parte do gestor 

público, o que torna o procedimento de contratação bastante burocrático, e essa característica 

acompanha todo o processo, que vai da origem da demanda até a rescisão contratual. 

“Na prática, observa-se que a administração pública, algumas vezes, demanda atenção 

maior na fase de licitação, ficando para segundo plano a etapa de controle e fiscalização dos 

contratos” (PIRES, 2020, p. 21). Os procedimentos anteriores à contratação, na fase licitatória, 

são regidos pela lei nº 8.666/1993, e em geral consomem muito tempo e recursos, devido aos 

inúmeros mecanismos de controle estabelecidos pela legislação em vigor. Nessa situação, o 

ente público se preocupa em demasia com essa fase do processo de contratação, uma vez que 

“todo procedimento de terceirização deve seguir à risca a legislação pertinente” (MANARINO, 

2017, p. 27). 

“Existe uma cultura na Administração Pública de se preocupar muito com o processo 

licitatório e deixar para segundo plano a gestão dos contratos” (FURTADO et al., 2019, p. 359). 

O imbróglio burocrático na fase da licitação faz com que alguns entes acabem gastando muito 

tempo e recursos nessa fase e, por conseguinte, negligenciando a parte do acompanhamento da 

execução contratual em detrimento da fase inicial da contratação. 

Conforme explicitado, o intenso trâmite burocrático no início da contratação induz 

pensar que ao terminar a licitação o trabalho está concluso e não há nada mais a ser feito, porém, 

na prática, as normas vigentes estabelecem que toda contratação deve ser acompanhada por 

agente público devidamente designado pela administração (BRASIL, 2017a). 

Ainda sobre os aspectos do processo de contratação, cumpre ressaltar que consectário 

da evolução legislativa pátria e a propósito dos normativos disciplinadores na alçada do poder 

público, a lei nº 13.303/2016 institui o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias, na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos 

Municípios (BRASIL, 2016). O diploma legal estabelece parâmetros para as contratações, 

mediante processo licitatório específico para aquelas entidades. 

O objetivo da lei de licitações é regulamentar o disposto no artigo 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal de 1988, instituindo as normas para realização das licitações e contratos 

da Administração Pública (BRASIL, 1993). A Carta Magna prevê, ainda, no aludido artigo, que 

“os serviços deverão ser contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições entre todos os concorrentes” (SANTOS, 2018, p. 234). Mediante esse 

mandamento constitucional, fica assegurado que, sob o princípio do interesse público e da 

finalidade pública, terceiros sejam contratados para a execução de atividades não finalísticas. 

Segundo Justen Filho (2010), a licitação é ...  
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[...] o procedimento administrativo destinado a selecionar, segundo critérios objetivos 

predeterminados, a proposta de contratação mais vantajosa para a Administração, 

assegurando-se a ampla participação dos interessados e o seu tratamento isonômico, 

com observância de todos os requisitos legais exigidos (JUSTEN FILHO, 2010, p. 

11). 

 

O propósito da licitação no mundo jurídico é garantir, mediante as formalidades 

pertinentes, o cumprimento dos preceitos constitucionais que a lei se propõe a regulamentar. 

Não obstante a necessidade de um marco normativo para regulamentar os 

procedimentos licitatórios em nível nacional, a lei nº 8.666/1993 derivou do decreto-lei nº 

2.300/1986 (antigo Regime Geral de Licitações e Contratos), e teve também influência de 

normas, como o decreto nº 4.536/1922 e o Decreto-Lei nº 200/1967. O contexto histórico do 

início da década de 1990 impulsionou a junção das regras preexistentes amoldadas ao sistema 

constitucional de 1988, dando origem à sobredita normatização (MIGUEL, 2015; SANTOS 

2018; JUSTEN FILHO, 2010). 

Desde sua edição no ano de 1993, a lei de licitações passou por diversas alterações. As 

modificações tendem a melhorar a forma como a administração pública exerce o poder 

econômico no momento de fazer aquisições de produtos ou de contratar serviços necessários 

ao funcionamento.  

Neste sentido, cumpre destacar que a presente legislação dispõe de uma série de 

alterações, a maioria advindas de leis que tiveram como propósito adaptar a norma à nova 

realidade nacional. Destacam-se, exemplificativamente, algumas leis que recentemente 

promoveram alterações na lei de licitações:  8.883/1994, 9.032/1995, 9.648/1998, 9.854/1999, 

10.520/2002, 10.973/2004, 11.079/2004, 11.101/2005, 11.107/2005, 11.196/2005, 

11.445/2007, 11.481/2007, 11.484/2007, 11.763/2008, 11.783/2008, 11.952/2009, 

12.188/2010, 12.349/2010, 12.440/2011 e 12.715/2012. Além das leis citadas, a lei geral de 

licitações também sofreu modificação por via de alguns decretos. 

A sistemática de aquisições e contratações públicas regidas pela Lei nº 8.666/1993 é 

objeto de mudanças significativas, com vistas a perseguir ideais de eficiência. Dentre as 

diversas modificações, sobressaem-se aquelas com maior impacto prático. São inovações 

como:  

a) Sistema de Registro de Preços (SRP) – Previsto no art. 15, inciso II, da lei de licitações e 

regulamentado pelo Decreto nº 9.488/2018, que alterou o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, é, segundo Justen Filho (2010), uma solução mais adequada para assegurar a flexibilidade 

das contratações. É uma ferramenta útil à gestão de contratações, propiciando vantagens para a 
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administração, que poderá ser empregada para aquisição de bens e serviços comuns e é 

extensiva a todos os entes federados. Pode ser operacionalizado através das modalidades 

concorrência e pregão. Por meio desse artifício, os “licitantes disponibilizam seus bens e 

serviços a preços e prazos registrados em ata específica para contratação futura, que será feita 

quando convier aos órgãos que integram a ata” (FURTADO et al., 2019, p. 326). 

b) Pregão Eletrônico – É considerado uma inovação técnica nas licitações, trazida pela lei nº 

10.520/2002, e regulamentado pelo decreto nº 10.024/2019. A sua difusão representou uma 

revolução nas contratações públicas, com o nítido propósito de trazer maior celeridade ao 

processo (JUSTEN FILHO, 2010; MIGUEL, 2015). Dentre as características estão a aplicação 

exclusiva a bens e serviços comuns, a inversão das fases de competição e habilitação e “a 

dissociação da fase competitiva em uma primeira etapa de formulação de propostas, a que se 

seguem lances sucessivos” (JUSTEN FILHO, 2010, p. 273). 

c)  Regime Diferenciado de Contratações (RDC) – Criado em 2011 pela lei nº 12.462, foi uma 

tentativa do executivo federal, frente aos desafios de implementar a infraestrutura necessária a 

realização dos eventos desportivos ocorridos em 2014 e 2016 (Copa do Mundo da Fifa e Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos, respectivamente). A própria lei estabelece como um dos objetivos 

a ampliação da eficiência nas contratações públicas. O referido diploma foca na eficiência da 

contratação em busca de maiores vantagens para a administração (MIGUEL, 2015). 

Destarte, a lei que rege as licitações e contratos se configura, junto com os demais 

diplomas normativos que a complementam, como a principal ferramenta para instrumentalizar 

as contratações públicas no Brasil.  

O processo licitatório é dividido nas fases interna e externa. A fase interna inicia-se com 

a designação da equipe de planejamento e depois de várias etapas chega ao fim com a 

elaboração do edital do certame. A fase externa inicia-se com a publicação do edital até a 

finalização com a contratação da licitante vencedora do certame. No quadro 4 demonstra-se as 

etapas de um processo licitatório no IFRN, com a devida atenção para as fases interna e externa. 

 

Quadro 4 – Etapas do processo licitatório no IFRN 
 Etapas Responsável 

F
a

se
 I

n
te

rn
a

 

Oficialização da Demanda Setor Requisitante 

Aprovação inicial Diretor Geral 

Designação da Equipe de Planejamento Diretor Geral 

Elaboração dos Estudos Preliminares 

Pesquisa de Preços / Mapa de Risco / Planilha de Custos 
Equipe de Planejamento 

Aplicação do check-list Equipe de Planejamento 

Elaboração do Termo de Referência Equipe de Planejamento 

Submissão a Diretoria de Licitações Diretoria de Licitações 

Correções Equipe de Planejamento 
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Designação do Pregoeiro Diretor Geral 

Elaboração do edital (+ minuta do contrato) Diretoria de Licitação 

Submissão a Procuradoria Jurídica Procuradoria Jurídica 

Acatamento do parecer da PROJU Reitor 

Correções apontadas no Parecer) Equipe de Planejamento 

Atesta disponibilidade orçamentária Gestor Financeiro 

Ajusta Edital Equipe de Planejamento 

F
a

se
 E

x
te

r
n

a
 

Divulgação Edital Diretoria de Licitação 

Agendamento do certame Diretoria de Licitação 

Realização do Certame Equipe de apoio 

Adjudicação do Resultado Pregoeiro 

Homologação do Resultado Ordenador de Despesa 

Comunicação ao Ordenador da Contratação Gestor Financeiro 

Solicitação de elaboração do contrato COFINC 

Elaboração do Contrato PROAD 

Assinatura do Contrato Diretor Geral 

Divulgação Extrato do Contrato Diretor Geral 

Solicitação de abertura da Conta-Depósito Vinculada Diretor Geral 

Fonte: elaborado pelo autor (2021), a partir de IFRN (2020d). 

 

Conforme descrito no quadro 4, na fase interna do processo licitatório ocorrem os 

procedimentos de elaboração documental do certame, que vai desde a oficialização da demanda 

pelo setor requisitante até a elaboração do edital. Existe uma relação de dependência entre as 

fases da licitação, dado que na fase interna ocorrem os procedimentos formais e a fase externa 

inicia-se com a divulgação do edital ao público interessado. Na fase externa os interessados em 

contratar com a administração pública passam a fazer parte do processo licitatório.  

Com a edição da I.N. 05/2017-SEGES/MPDG, o processo licitatório para a contratação 

de serviços de mão de obra terceirizada ganhou novos contornos. Isso porque os modelos e 

anexos trazidos pela norma novel deram melhor sistematização aos processos licitatórios 

(BRASIL, 2017a). 

Um aspecto que merece destaque na I.N. 05/2017-SEGES/MPDG é o que recomenda a 

designação da equipe de gestão e fiscalização contratual para compor a equipe de planejamento 

da contratação (BRASIL, 2017a). De acordo com a nova norma, a equipe fiscalizadora deve 

fazer parte do processo licitatório desde a solicitação inicial da demanda. Consequentemente, a 

equipe de gestão e fiscalização contratual terá contato com todos os procedimentos da 

contratação ainda na fase interna do processo licitatório e continuará até o término da execução 

contratual (FURTADO, et. al., 2019).   

Na fase interna ocorre o planejamento da contratação e a elaboração do Termo de 

Referência, peça chave para todas as contratações, pois é nele que são detalhados os termos 

contratuais. 

Segundo a I.N. 05/2017-SEGES/MPDG, o Termo de Referência é  
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[...] o documento que deverá conter os elementos técnicos capazes de propiciar a 

avaliação do custo, pela Administração, com a contratação e os elementos técnicos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o serviço 

a ser contratado e orientara execução e a fiscalização contratual (BRASIL, 2017a, p. 

28). 

 

Conforme descrito pela norma, o Termo de Referência é um artefato essencial para a 

contratação, uma vez que nele estão presentes os elementos que norteiam o certame. A norma 

também salienta a importância do referido documento como orientador da fiscalização 

contratual; afinal a equipe de gestão e fiscalização contratual também deve colaborar na 

elaboração do Termo de Referência. Por abranger todos os aspectos da contratação, o Termo 

de Referência é fundamental para que a equipe gestora realize um acompanhamento eficaz da 

execução contratual (ASSUNÇÃO, 2018). 

Em síntese, se o termo de referência é essencial para a contratação, dado que carrega na 

estrutura os elementos que norteiam o certame, significa dizer que a equipe de gestão e 

fiscalização dos contratos deve ter pleno conhecimento desse documento. Não por acaso, a 

recomendação normativa de inclusão da equipe gestora no planejamento da contração 

possivelmente tem esse propósito. Uma vez que conhecendo a fundo os requisitos do termo de 

referência, provavelmente os fiscais/gestores do contrato terão mais condições para atuar na 

função.  

Depois de demonstradas as fases de um processo licitatório na instituição estudada e 

estabelecida a relação entre a fase interna e a externa, o capítulo seguinte tratará das tarefas de 

gestão e fiscalização de contratos continuados com dedicação exclusiva de mão de obra.  
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3 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

Depois de concluído o processo licitatório ou os procedimentos de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, a Administração adotará as providências necessárias para 

celebração do contrato correspondente (BRASIL, 2010). No fim do processo, conforme 

estabelece o arcabouço normativo vigente, a contratação é formalizada pelo termo contratual. 

Assim, depois de selecionada a proposta mais vantajosa para o ente público contratante, firma-

se, entre as partes, o termo de contrato, que contém as regras e condições para a execução da 

avença (BRASIL, 1993). 

O acordo entre as partes é validado pelo contrato administrativo, que deve observar 

todos os mandamentos normativos. Dessa maneira, todas as vezes que a Administração pública 

pactua compromisso com terceiros, ela está celebrando um contrato. (EGASHIRA; CAFFÉ 

FILHO, 2019).  

No contrato devem estar estabelecidas, com clareza e precisão, cláusulas que definam 

direitos, obrigações e responsabilidades da Administração e do particular. Essas disposições 

devem ser coerentes com os termos da proposta vencedora, com o ato convocatório da licitação 

ou com a autorização para contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Além 

disso, é fator de consolidação da lisura do processo licitatório a harmonia entre as etapas, a 

congruência com os artefatos produzidos pelo ente público operacionalizador do certame e o 

termo de contrato, com vistas a representar o resultado dessa fase da contratação 

(MANTOVANI, 2019).  

Os contratos firmados pela Administração Pública guardam certas diferenças, se 

comparados àqueles firmados entre particulares. Isso ocorre porque nos acordos estabelecidos 

entre particulares vale como regra a disponibilidade da vontade, enquanto naqueles em que a 

Administração é parte deve prevalecer a busca pela realização do interesse público. Outra 

diferença é que os contratos particulares são regidos predominantemente por normas do Direito 

Civil, e os contratos públicos submetem-se predominantemente às regras estabelecidas pelo 

Direito Público (FURTADO, et al., 2019). Por essa razão, “prevalece no contrato 

administrativo o interesse da coletividade sobre o Particular” (BRASIL, 2010, p. 645). 

Mas há contratos celebrados pela Administração Pública que são regulamentados 

prioritariamente por normas de direito privado. Exemplos: contratos de seguro, de 

financiamento e de locação, em que a Administração Pública é locatária. (BRASIL, 2010). Nos 

contratos dessa natureza, a Administração pode aplicar normas gerais de direito privado, mas 

deve seguir as regras dos artigos 55, 58 a 61 e demais disposições ditadas pela Lei de Licitações 

(BRASIL, 2010). 
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Entende-se contrato administrativo como “um acordo de vontades com efeitos 

vinculantes, de que participa a Administração Pública e cujo objeto consiste numa prestação de 

dar, fazer ou não fazer algo economicamente viável” (JUSTEN FILHO, 2010, p. 11).  

Do conceito depreendem-se elementos importantes, tais como: os efeitos vinculantes 

consistem no elo estabelecido pelo ajuste contratual entre a administração contratante e o 

terceiro contratado, segundo o qual as partes são obrigadas a cumprir a respectiva parte no que 

foi acordado. Outro ponto a ser destacado é: cujo objeto consiste numa prestação de dar, fazer 

ou não fazer algo. Significa dizer que, ao contratar, a administração pública espera que o 

contratado entregue no prazo certo e pelo preço previamente ajustado o bem/serviço adquirido. 

Por fim, o objeto do contrato deve ser economicamente viável, visto que a administração 

buscará a proposta mais vantajosa. 

Em continuidade, além dos elementos conceituais, evidenciam-se os fatores de 

relevância que permeiam as contratações públicas, segundo o autor: a) Relevância política, sob 

a ótica da necessidade de manutenção do estado democrático e a ampliação da utilização do 

contrato administrativo; b) Relevância econômica, posto que muitas vezes é mais vantajoso 

para o estado recorrer à iniciativa privada; c) Relevância político-econômica, a contratação 

administrativa se revela como um instrumento de implementação de políticas públicas, além de 

ser essencial para o desenvolvimento econômico e social (JUSTEN FILHO, 2010). 

Destarte, os contratos firmados pela administração pública são responsáveis por 

provocar impacto político, social e econômico na sociedade, mesmo sabendo que o 

procedimento de contratação está fundado no princípio constitucional da eficiência e que visa 

à proposta mais vantajosa para o poder público. Além disso, o referido princípio, ao ser elevado 

como pilar da administração pública, promoveu a incorporação de conceitos, como o de 

planejamento e gestão da qualidade advindos da área privada. Havia a intenção de aplicar essas 

práticas nos entes públicos, com o propósito de aumentar a produtividade, melhorar a qualidade 

e reduzir custos (MAIA, 2018). 

Outro doutrinador que se ocupa de traçar os aspectos conceituais de contratos 

administrativos é o administrativista Helly Lopes Meirelles, segundo o qual o contrato 

administrativo pode ser definido como ajuste celebrado pela Administração Pública – agindo 

na condição de poder público – com particular ou outra entidade administrativa, para realizar 

serviço, executar obras, fornecer materiais ou qualquer outra prestação de interesse público 

(MEIRELLES, 1971). Nessa opinião, o contrato administrativo reveste-se das características 

da bilateralidade, comutatividade, onerosidade, formalidade, além de ser realizado ‘intuitu 

personae’ e destinado a satisfazer interesse público caracterizado.  
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Sendo o contrato um acordo entre as partes, é indispensável que haja a manifestação de 

vontade do particular e a formalização dessa manifestação é a responsável pela formação do 

vínculo contratual. É oneroso, pois existe previsão de uma remuneração na forma 

convencionada. Comutativo, pois existem compensações recíprocas e equivalentes para as 

partes. E são intuitu personae (personalíssimos), dado que a execução deve ser levada a termo 

pela mesma pessoa que se obrigou perante a administração no momento do certame licitatório. 

E por último, porém não menos importante, são firmados para atender ao interesse público. 

Ainda nesses termos, Di Pietro (2005) assevera que os contratos administrativos são 

conceituados como ajustes celebrados entre o Poder Público e os particulares, para a consecução 

de fins públicos, sendo regidos segundo os princípios do direito público. São características 

presentes nos contratos administrativos, segundo a autora: 1) presença da Administração 

Pública; 2) finalidade pública; 3) forma prescrita em lei; 4) procedimento legal; 5) natureza de 

contrato de adesão; 6) natureza intuitu personae; 7) presença de cláusulas exorbitantes; 8) 

mutabilidade. O conceito revela a amplitude de pensamento da autora ao abranger todos os 

ajustes em que a administração pública atue como parte. 

Da análise do presente conceito, depreende-se uma combinação de ideias com as 

definições outrora apresentadas, em especial quando são mencionados os termos: ajustes 

celebrados entre o Poder Público e os particulares, para a consecução de fins públicos, termos 

recorrentes nas definições anteriores. A diferença a ser ressaltada é a expressão ‘regidos 

segundo os princípios do direito público’, que é uma das principais características dos contratos 

administrativos, sem perder de vista que estes também podem receber influência de elementos 

do direito privado de forma subsidiária. 

Outra característica dos contratos administrativos é a presença das cláusulas 

exorbitantes, que se configuram como espécies de prerrogativas de direito público conferidas à 

Administração Pública, que passa a agir na condição de superioridade frente àqueles com os 

quais venha a contratar. Essas cláusulas exorbitam as práticas comuns do direito privado (Di 

Pietro, 2005). Dentre as cláusulas exorbitantes previstas na legislação, citam-se: exigência de 

garantia, alteração unilateral do contrato, rescisão unilateral do contrato, fiscalização, aplicação 

de penalidades e ocupação temporária. 

As cláusulas exorbitantes estão presentes nos contratos administrativos, por força de 

previsão legal. “Essas cláusulas colocam a Administração Pública em posição de superioridade 

em relação ao particular. Diferentemente dos contratos privados, em que a regra é a igualdade 

entre os contratantes” (ROCHA; MELO, 2018). Dentre as previsões de caráter protetivo 

conferidas ao poder público contratante, encontra-se aquela que estabelece a possibilidade de 
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acompanhar a execução das avenças; são prerrogativas especiais em relação à outra parte 

contratante, como forma de garantir a correta execução contratual (MANARINO, 2017). 

Os autores citados trazem nos conceitos elementos dos contratos administrativos 

firmados na administração pública brasileira, que reportam às características comuns desse tipo 

de contratação. Em que pese haver certa diferença doutrinária em termos conceituais, infere-se 

que os conceitos se complementam. 

Como explanado, os contratos administrativos são precedidos do devido processo 

licitatório, que encontra fundamentação e norteamento normativo nas leis nº 8.666/1993 e nº 

10.520/2002, e mais recentemente na Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG, 

instrutora do processo de contratação de serviços sob o regime de execução indireta na esfera 

federal. 

Com o aumento das contratações públicas e a previsão legal do acompanhamento da 

execução dos contratos, a figura do fiscal é ímpar na construção de um Estado Gerencial e 

voltado à busca pela eficiência nos contratos firmados com terceiros (SANTOS, 2018). Na 

condição de contratante, a Administração Pública deve exigir o cumprimento fiel de todas as 

obrigações contratuais. Para isso, utiliza-se dos agentes públicos, devidamente designados, para 

atuarem na condição de fiscais e gestores de contratos (DAHER, 2016). O próximo tópico 

tratará exatamente do acompanhamento da execução dos contratos. 

 

3.1 SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

Na administração pública, os procedimentos de contratação não são concluídos com a 

homologação do processo licitatório. Finalizado o certame, cabe à administração a tarefa de 

gerir o contrato administrativo dele decorrente, que nada mais é do que a função atribuída ao 

poder contratante de administrar aquilo que foi contratado (SALÉM, 2017). Ocorre que, após 

essa fase, as atenções da administração devem ser voltadas para a execução do que foi 

contratado. 

Assim, a contratação passa a ser considerada como um bem público, e, como tal, deve 

ser protegido, de forma que o gestor público deve agir ativamente, tomando as medidas 

necessárias à boa execução do contrato, atuando não somente de forma reativa, mas também 

profilática, antecipando circunstâncias que poderão vir a influenciar a execução do objeto 

contratado (SALÉM, 2017).  

Isso posto, quando se inicia a execução do que foi pactuado, a administração deverá 

acompanhar, para certificar-se de que a contratada cumpre com a entrega do objeto avençado 

(FURTADO, et al., 2019). Neste momento da contratação, o objetivo do contratante público é 
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proteger o contrato. Mesmo sabendo que há interesses diversos entre as partes contratantes, 

existe um interesse superior e que fundamenta o contrato administrativo, que é o interesse 

público (SALÉM, 2017). 

Eis que, para acompanhar a execução contratual, é necessário que a administração, 

mediante ato específico, proceda a designação de um agente público responsável para ser seu 

representante frente à empresa terceirizada (BRASIL, 1993). A partir dessa designação surge o 

fiscal do contrato. Esse agente é tido como a mão forte do dirigente do ente público contratante, 

é o mais importante agente da administração perante o contrato que supervisiona (SANTOS, 

2018). O fiscal é um servidor estratégico na execução da contratação, dado que é ele quem tem 

contato cotidiano com o prestador dos serviços. 

Sobre isso, segundo Santos: 

 

Ao atuar como agente viabilizador do fiel da balança no contrato, o fiscal assegura 

que nem o contratado irá executar o objeto do contrato de forma leviana, no caso da 

administração valer-se da preponderância do interesse público sobre o privado de 

forma desmedida, nem os administradores da Máquina Estatal irão abrir mão de 

interesses públicos assegurados, visando a proveitos particulares. (SANTOS, 2018, p. 

237) 

 

Portanto, o servidor designado para atuar como fiscal de contratos deve comportar-se 

como um agente balizador das ações da administração pública para com o contratado, como 

também na situação inversa, sem permitir que haja excessos de ambos os lados. Ao corroborar 

com a ideia supracitada, Egashira e Caffé Filho (2019, p. 446) definem o fiscal como:  

 

[...] como o agente que se propõe a efetuar visitas ao local de onde acontece a execução 

do objeto do contrato, com vistas à efetividade, elaborando relatórios pormenorizados 

que serão encaminhados ao gestor, apontando as falhas, o andamento, possíveis 

prorrogações de prazo.  

 

Da definição, depreende-se uma descrição precisa e objetiva do agente fiscalizador; nela 

observa-se também que os autores não descuidam dos elementos predefinidos na legislação, 

que estabelece o fiscal como representante da administração frente à contratada. 

Ao fiscal de contratos, cuja obrigação é verificar a correta execução do que foi 

contratado, de modo a legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado, cabe 

também orientar as autoridades a respeito da aplicação de medidas necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais (FURTADO, et al., 2019). 

A fiscalização a ser exercida pelo fiscal de contratos será acompanhada por outro agente 

normativo: o gestor de contratos. Segundo Furtado, et al. (2019), o gestor de contratos é o 



 

 

 

61 

 

 

responsável por conversar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que foi pactuado, 

e sugerir eventuais modificações contratuais. 

O fiscal e o gestor de contratos precisam ter conhecimentos variados em relação ao 

processo de contratação na administração pública. Na figura 3 ilustram-se alguns 

conhecimentos básicos necessários ao bom desemprenho da atividade fiscalizatória. 

 

Figura 3 – Gestão e fiscalização: conhecer para executar 

 
     Fonte: elaborado pelo autor (2021), baseado em Furtado et al., (2019, p. 361). 

 

Depreende-se da figura 3 uma relação eficaz entre um conhecimento mínimo necessário 

a ser adquirido pela equipe de gestão e fiscalização contratual. Conhecimento esse que será 

amplamente empregado no processo de acompanhamento da execução contratual, uma vez que, 

em função da necessidade de proteger o interesse público, a atuação do fiscal de contratos 

requer uma postura decisória frente à contratação que é objeto da fiscalização. 

Outro aspecto importante a ser tratado é o da designação dos agentes pelo ente 

contratante, o ato de designação obriga o fiscal a agir conforme as condutas condizentes com 

um representante da administração. Para isso, será necessário, deter conhecimento em relação 

às peças que compõem os termos contratuais e experiência necessária a alguns julgamentos de 

mérito subjetivo, experiência essa a ser adquirida com a prática cotidiana (SANTOS, 2018).  A 

designação a ser imputada ao agente público responsável pela fiscalização das avenças traz 

consigo a necessidade de amplo conhecimento a respeito daquilo que está sendo executado; 

afinal, o agente somente poderá atuar de forma consistente se tiver familiaridade com os 

aspectos da contratação. 

Portanto, existe a grande necessidade de entender o papel do fiscal frente à fiscalização 

dos contratos de terceirização, especialmente porque uma má gestão pode ocasionar danos ao 

CONHECER...

Legislação orçamentária: PPA, LDO,
LOA, decretos de programação
orçamentária e financeira;

Processo licitatório: formalização e
procedimentos;

Como se desenvolve o processo
licitatório;

Terceirização e a prestação de
serviços;

Cláusulas do contrato.

Gestão e 
fiscalização

... PARA EXECUTAR

Fiscalizar e gerenciar o contrato,
observando as fases da despesa
pública;

Elaborar documentos como Estudo
preliminar, Projeto básico/Termo
de Referência, Mapa de riscos,
Intrumento de Medição de
Resulatos e planilhas;

Acompanhar a vigência do
contrato;

Organizar e manter organizado o
processo referente ao contrato.
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erário, tanto por eventuais responsabilizações na via judicial, como por má execução dos 

serviços contratados (MEDEIROS, 2014). É fundamental destacar que os prejuízos advindos 

de uma eventual gestão/fiscalização contratual malsucedida podem gerar prejuízos ao erário, 

como também a terceiros, a depender da ação ou omissão do agente (IFRN, 2020e). Em vista 

disso, é esperado que o fiscal de contratos se aproprie de conhecimentos em relação às 

atribuições a respeito do que foi contratado. 

O assunto objeto de estudo é regulado por um arcabouço normativo legal e infralegal, 

que regulamenta as ações da administração pública na gestão e na fiscalização dos contratos. O 

artigo 58, inciso III, da lei de licitações estabelece a prerrogativa de fiscalização da execução 

do contrato; o artigo 67 dispõe sobre a obrigatoriedade de designar representante, a quem é 

atribuída a responsabilidade de acompanhar a execução contratual, com a finalidade de que a 

prestação do serviço seja plenamente assegurada (SANTOS, 2018).  

O dispositivo legal ainda estabelece uma função para o representante da administração. 

Segundo a lei, o fiscal passará a anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução contratual, determinando a regularização das falhas que estiverem ao seu alcance, e 

aquelas que ultrapassarem a competência devem ser comunicadas aos superiores em tempo 

hábil (MANARINO, 2017). A partir da dicção do dispositivo, é possível inferir que a lei 

estabelece a obrigatoriedade de acompanhar a execução do contrato, mediante a designação de 

agente responsável. A norma ainda dispõe que o agente tem poderes para agir durante a 

execução contratual. 

A respeito do que segue disposto na lei de licitações sobre fiscalização de contratos, 

salienta-se que, no momento histórico da edição daquela norma, era necessário um agente 

responsável somente por verificar a execução de compatibilidade do objeto contratado, sem se 

preocupar com elementos acessórios, como a alteração contratual, mudança de finalidade no 

decorrer da contratação ou, até mesmo, regularidades trabalhistas, sociais, dentre outras 

(SANTOS, 2018). 

Neste sentido, a previsão legal tratou de estipular a obrigatoriedade da designação de 

um agente para representar a administração diante da contratação, que é o fiscal. Sendo que o 

gestor de contratos foi instituído depois, pelo decreto nº 2.271/1997, ao estabelecer que a 

administração indique um gestor, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

contratação (FURTADO, et al., 2019), de forma que o decreto n° 9.507/2018, ao revogar o 

decreto n° 2.271/1997, corroborou com o pensamento de que o agente responsável pela gestão 

contratual será auxiliado pelos ficais do contrato, ficando assim o gestor de contratos 

responsável pela coordenação da fiscalização, como também por aquelas questões que 
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extrapolam a competência do fiscal. No primeiro momento, as normas não deixaram 

suficientemente claras as funções dos fiscais e dos gestores de contrato (MANTOVANI, 2019). 

As atribuições de ambos os agentes foram aclaradas somente com a edição de atos 

regulamentares posteriores, como as instruções normativas do Ministério do Planejamento, 

(atual Ministério da Economia). 

Os dispositivos legais norteadores dessa matéria não são muitos. Diante da aparente 

escassez de normas legais, muitas das questões relacionadas às atribuições da gestão e da 

fiscalização são abarcadas pela normatização infralegal, ou, diante da ausência de normativos 

formais, obedecem aos acórdãos emitidos pelo Tribunal de Contas da União.  

A separação das atribuições dos agentes designados para acompanhar a execução dos 

contratos não encontra disciplina na lei de licitações. Contudo, segundo Furtado et al. (2019), 

a separação das atividades do fiscal e do gestor de contratos depende do porte da instituição, 

uma vez que algumas entidades consideram o fiscal como um agente finalístico, que se destina 

a acompanhar in loco a execução do que fora pactuado, enquanto que o gestor seria o 

responsável pelo acompanhamento das normas legais, como nos casos de repactuações, 

reequilíbrio econômico-financeiro, reajustes, verificação de documentos exigidos, dentre outras 

questões burocráticas. Entretanto, apesar do ponto de vista apresentado, destaca-se que as 

atribuições dos agentes envolvidos no acompanhamento da execução contratual somente 

poderão ser estabelecidas mediante normativo próprio. 

A fim de delimitar as áreas de atuação, deve haver uma separação entre as atribuições 

dos agentes designados para o acompanhamento da execução contratual. Para preencher essa 

lacuna, foi editada a I.N. nº 02/2008, revogada e substituída pela I.N. nº 05/2017, a partir das 

quais se tornou possível distinguir as atribuições inerentes a gestores e ficais de contratos. 

 A edição da Instrução Normativa trouxe maior detalhamento para as atividades de 

gestão e fiscalização dos contratos. A referida instrução foi responsável por inserir, no processo 

de gestão e fiscalização contratual, o gestor do contrato, além da fiscalização técnica, 

administrativa, setorial e pelo público usuário do serviço. (FURTADO, et al., 2019). A norma 

foi editada em maio de 2017, passando a vigorar em outubro do mesmo ano, e grande parte dos 

elementos normativos presentes na atual instrução vieram da antiga I.N. nº 02/2008-

SLTI/MPOG, que até então era o instrumento regulador da gestão e fiscalização dos contratos 

administrativos. 

A Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG (Atual Ministério da Economia), é 

dividida em três capítulos com destaque para o Planejamento da Contratação, a Seleção do 
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Fornecedor e a Gestão do Contrato. Em cada um desses capítulos são fornecidas informações 

gerais. Em relação a esses pontos traçam-se considerações pertinentes: 

a) Planejamento da Contratação: O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser 

contratado, consistirá nas seguintes etapas: Estudos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e 

Termo de Referência ou Projeto Básico. 

b) Seleção do Fornecedor: Inicia-se com o encaminhamento do Termo de Referência ou Projeto 

Básico; encerra-se com a publicação do resultado de julgamento após adjudicação e 

homologação. 

c) Gestão do Contrato: As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o 

conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela 

Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o 

encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, 

eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o 

cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 

Na figura 4, disposta a seguir, é apresentada, de forma gráfica, a distribuição das 

principais fases da contratação de acordo com a I.N. n° 05/2017– SEGES/MPDG. 

 

Figura 4 – Fluxograma da I.N. nº 05/2017 – SEGES/MPDG 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021), a partir de Brasil (2017). 

 

A partir da figura 4 observa-se a divisão dada pelo normativo as fases de Planejamento 

da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, sendo que esta última recebe 

especial ênfase, pois emerge a figura dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização dos 

contratos administrativos, segundo a regulamentação novel. É importante frisar que a figura da 

pesquisa com público usuário do serviço e o fiscal setorial são elementos novos, que passaram 
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a ter previsão na nova Instrução Normativa, sendo obrigação do ente contratante, a depender da 

complexidade do objeto contratado, averiguar quando da necessidade de aplicação da pesquisa, 

como também em relação à designação de um fiscal setorial. 

As funções de gestão e fiscalização de contratos deveriam ser realizadas por servidores 

distintos, sendo um fiscal técnico, representando o setor demandante do serviço, um fiscal 

administrativo, responsável pelas questões documentais, e um servidor da área de 

contratos/compras, que se responsabilizaria pela gestão dos contratos. Contudo, essa não é a 

realidade, devido à ausência de servidores para executar tais atribuições (FURTADO, et al., 

2019). Por conseguinte, segundo a autora, muitos dos entes públicos não dispõem de pessoal 

suficiente para atuar na fase de acompanhamento da execução contratual. Apesar disso, o 

normativo, além de estabelecer a necessidade de designação dos agentes responsáveis pela 

gestão e pela fiscalização, elenca as atribuições a serem desempenhadas pelo gestor e pelo 

fiscal. No subtópico seguinte, aborda-se detalhadamente a atribuição de cada um dos agentes 

envolvidos no acompanhamento da execução contratual. 

 

3.1.1 Agentes da execução contratual 

Atualmente, a norma que disciplina a execução contratual estabelece a necessidade de 

designação expressa de um gestor para o contrato. Além deste, há também a exigência de 

designação de um ou mais fiscais, a depender da complexidade da contratação. O gestor buscará 

a “eficiência e eficácia do contrato administrativo, não podendo se prender aos aspectos 

técnicos dos quais nem sempre possuirá qualificação” (EGASHIRA; CAFFÉ FILHO, 2019, p. 

446). As atribuições do gestor do contrato são ligadas aos procedimentos administrativos da 

contratação, no que se refere à supervisão, controle, gerenciamento e coordenação das 

atividades de fiscalização, de forma que as funções mais técnicas ficam a critério dos fiscais 

(FURTADO et al., 2019). 

Nessa circunstância, o fiscal é o agente que se propõe a efetuar visitas ao local da 

execução do objeto contratado, com vistas a obter maior efetividade na execução; torna-se 

também responsável pela elaboração de relatórios pormenorizados, que serão encaminhados ao 

gestor, com apontamento das eventuais falhas e demais detalhes do andamento da contratação 

(EGASHIRA; CAFFÉ FILHO, 2019). Os autores tratam o agente responsável pela fiscalização 

de forma genérica, contudo salienta-se que a nova norma estabelece atribuições específicas a 

serem observadas por todos os agentes envolvidos no acompanhamento da execução contratual. 

Em vista do exposto, fica claro que existem diferenças entre as atribuições de gestor e 

fiscal de contratos, sendo consideradas duas atividades distintas e não devendo recair sobre um 
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mesmo agente público. Contudo, apesar dessa recomendação vir expressa na norma vigente, 

pesa sobre a administração pública um problema recorrente em relação à designação de agentes 

para execução deste ofício, que é a carência de servidores nos quadros dos órgãos públicos.  

A citada deficiência não se apresenta apenas em quantidade, mas também em 

qualificação, dado que a ausência de capacitação técnica dos servidores contribui para uma 

fiscalização e gestão ineficazes, o que tem tornado o Poder Público 

vulnerável a possíveis fraudes e irregularidades administrativas em relações 

contratuais. Essa insuficiência é um problema concreto e de dificultosa resposta a 

médio/curto prazo, não podendo a Administração alegá-las para eximir-se de obrigações 

legais. (EGASHIRA; CAFFÉ FILHO, 2019). Segundo Furtado et al. (2019), o reduzido quadro 

de pessoal pode ser apontado como fator que dificulta a nomeação de fiscais, e, por 

consequência, o adequado acompanhamento da execução contratual. 

Apesar da dificuldade citada, a norma faz uma separação em dois tipos de fiscais mais 

frequentes, que são: fiscal técnico e fiscal administrativo. Há também a previsão do fiscal 

setorial, que é uma junção de atribuições dos dois anteriores, cuja atuação ocorre em 

contratações executadas em mais de uma unidade de um mesmo órgão. Na figura 5, ilustra-se 

a disposição dos atores na gestão e fiscalização dos contratos administrativos, de acordo com a 

Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG. 

 

Figura 5 – Atores na gestão e fiscalização dos contratos segundo a I.N. nº 05/2017 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021), a partir de Brasil (2017). 

 

A partir da ilustração estabelecida na figura 5, é possível observar resumidamente as 

atribuições básicas de cada um dos fiscais de contrato, como também a finalidade da 

fiscalização a ser executada pelo público usuário, com vista a aferir a qualidade do serviço 
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prestado. Isto posto, o gestor de contratos, apesar de não ter vinculação hierárquica perante os 

demais agentes, é o ator responsável pela coordenação da fiscalização técnica, administrativa, 

setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao 

encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos 

procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, 

pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros (BRASIL, 

2017a). Além disso, é importante frisar que as figuras do fiscal setorial e fiscalização pelo 

público usuário são inovações trazidas pela I.N. n° 05/2017– SEGES/MPDG. 

Ademais, segue-se a distinção de atribuição de cada um dos fiscais de contratos, 

conforme estabelecido pela Instrução Normativa nº 05/2017 – SEGES/MPDG, que trata 

detalhadamente todas as atribuições de cada um dos tipos de fiscalização a ser exercida no 

acompanhamento da execução contratual. A partir do conhecimento das funções estabelecidas 

por lei, os agentes tornam-se cientes dos seus limites e competências. 

Fiscal Técnico – É responsável pelo acompanhamento com o objetivo de avaliar a 

execução do objeto nos moldes contratados e aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo 

da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de 

desempenho estipulados no ato convocatório (BRASIL, 2017a). A fiscalização técnica é 

responsável pelo acompanhamento da qualidade e quantidade do objeto contratado, além de 

questões relacionadas ao tempo e modo da prestação dos serviços e se esses foram entregues 

conforme a contratação (FURTADO et al., 2019).  

Fiscal Administrativo – É o agente que acompanha os aspectos administrativos da 

execução dos serviços nos contratos continuados quanto às obrigações previdenciárias, fiscais 

e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento 

(BRASIL, 2017a). A fiscalização administrativa é mais abrangente, relacionando-se ao 

acompanhamento do cumprimento das obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais, 

ficando responsável pela adoção de providências tempestivas nos casos do inadimplemento por 

parte da contratada, no que se refere às obrigações por esta contraída (FURTADO et al., 2019). 

Fiscal Setorial – Este agente acompanha a execução do contrato nos aspectos técnicos 

ou administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores 

distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade (BRASIL, 2017a).  

Tendo em vista a necessidade de uma fiscalização comprometida com aqueles contratos 

executados em unidades descentralizadas de um mesmo ente público, a inovação da legislação 

que diz respeito à designação de agente público para exercer o que a nova instrução chamou de 

fiscal setorial. Trata-se de uma categoria nova de fiscalização que deverá atuar nos casos de 
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contratos executados em unidades administrativas diversas de um mesmo órgão. (BRASIL, 

2017a).  

Fiscalização pelo Público Usuário – É o acompanhamento da execução contratual por 

pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos 

serviços, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, 

ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto (BRASIL, 

2017a). A sistematização da Gestão e fiscalização contratual, conforme prelecionado na 

Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG, encontra-se disposta na figura 4. 

Destarte, as atividades de gestão e fiscalização de contratos têm a finalidade de aferir o 

resultado daquilo que a administração se propôs a contratar por meio do processo licitatório da 

dispensa ou da inexigibilidade (FURTADO et al., 2019). Ou seja, o poder público não deve 

estar preocupado somente em contratar, deve também estar atento ao acompanhamento da 

execução contratual, com vistas a verificar se aquele serviço que fora contratado está sendo 

realizado conforme pactuado. E para pôr em prática o acompanhamento da execução do 

contrato, lança mão da equipe de gestão e fiscalização de contratos, conforme estabelecido nos 

normativos vigentes. 

É necessário perceber que essa preocupação do legislador em instituir um agente 

responsável pelo acompanhamento da execução contratual tem uma relação clara com os 

princípios da eficiência, eficácia e efetividade do serviço público; é uma forma encontrada pelo 

poder público de mensurar a qualidade do que foi contratado.  

Depois de listadas as atribuições dos agentes responsáveis pelo acompanhamento da 

execução contratual, apresentam-se os principais entraves à execução dessa tarefa, segundo 

pesquisas realizadas em órgãos da administração pública brasileira. 

 

3.1.2 Entraves a gestão e fiscalização de contratos 

Pesquisas recentes realizadas junto às equipes de gestão e fiscalização dos contratos 

administrativos em diversos entes públicos buscaram detectar quais os entraves mais frequentes 

no processo de acompanhamento da execução contratual. Nos estudos, foi observada a 

descrição de alguns processos de fiscalização, nos quais gestores e fiscais foram chamados a 

opinar, e o problema da falta de capacitação, ou capacitação insuficiente, foi aquele apontado 

com maior frequência. 

Para os fiscais, não ter participado de capacitação específica sobre fiscalização de 

contratos antes de assumir a função, ou até mesmo nunca ter participado de capacitação ou 

treinamento, é o maior e mais recorrente entrave à gestão e fiscalização de contratos 
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administrativos (PIRES, 2020; MANTOVANI, 2019; NEVES, 2018; PEREIRA, 2017; LAPA, 

2015; MEDEIROS, 2014). A realização de capacitações é essencial para que os fiscais possam 

atuar dentro dos parâmetros exigidos pela norma. 

Nas mesmas pesquisas, identificou-se também que não possuir manuais de gestão e 

fiscalização de contratos, determinando como executar os procedimentos, dificulta a execução 

da fiscalização e desencadeia um problema mais sério, isto é, a execução de tarefas de forma 

não padronizada. A implantação de procedimentos padronizados de fiscalização é um modo de 

tornar a atividade mais eficiente e menos propensa a falhas. Existe uma grande necessidade de 

disponibilizar manuais de fiscalização de contratos, com vista a possibilitar uma execução 

padronizada da gestão e fiscalização contratual. A ausência de manuais, além de gerar 

procedimentos sem padrão, gera a adoção de mecanismos de controle pessoais, de forma que, 

quando o agente muda de setor, o sucessor precisa encontrar uma forma adequada para o 

acompanhamento desse contrato (MANTOVANI, 2019; NEVES, 2018; LAPA, 2018; 

PEREIRA, 2017). A ausência de padrões de gestão e fiscalização de contratos pode gerar 

diversas formas de resolver um mesmo problema. 

Manuais de fiscalização são essenciais para melhorar o acompanhamento da execução 

contratual; o uso facilita o acesso às informações, orienta com precisão a ação dos fiscais, 

otimiza os processos e procedimentos, evitando retrabalho, ou seja, possibilita melhorias na 

qualidade do serviço (PIRES, 2020). 

Dificuldade em conciliar a função de fiscal administrativo de contratos com as outras 

atribuições do cargo, foi apontada pelos pesquisadores como sendo um dos entraves à gestão e 

fiscalização de contratos (MANTOVANI, 2019; NEVES, 2018; MEDEIROS, 2014; PIRES, 

2020). 

A pesquisa também arrola como elemento que dificulta a realização da fiscalização a 

ausência de instrumentos computacionais ou instrumentos inapropriados. Esse fator pode 

desencadear morosidade, falhas nos processos, ausência de banco de dados capaz de subsidiar 

os controles do gestor, inviabilizar a realização de consultas e a tomada de decisões. (NEVES, 

2018; PEREIRA, 2017; LAPA, 2015; MEDEIROS, 2014). O desenvolvimento de instrumentos 

hábeis, capazes de garantir um acompanhamento eficaz, é fundamental para o sucesso do 

trabalho dos agentes envolvidos na gestão e fiscalização de contratos.  

A Instrução Normativa nº 05/2017 – SEGES/MPDG estabelece, no artigo 47, que a 

execução contratual deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio e instrumentos de controle 

que compreendam a mensuração de diversos aspectos, que visam melhorar o trabalho da equipe 
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gestora, tendo em vistas a obtenção de um serviço prestado com eficiência, conforme aquilo 

que fora contratado (BRASIL, 2017a). 

No quadro 5, realizou-se uma síntese com os cinco principais entraves à gestão e 

fiscalização de contratos, apontados pelos respectivos autores. 

 

Quadro 5 – Síntese dos principais entraves 
Principal Entrave Autores 

Falta de capacitação específica 
PIRES, 2020; MANTOVANI, 2019; NEVES, 2018; 

PEREIRA, 2017; LAPA, 2015; MEDEIROS, 2014; 

Ausência de manuais de gestão e fiscalização 

de contratos 

MANTOVANI, 2019; NEVES, 2018; LAPA, 2018; PEREIRA, 

2017; 

Dificuldade em conciliar a função de fiscal 
PIRES, 2020; MANTOVANI, 2019; NEVES, 2018; 

MEDEIROS, 2014;  

Ausência de instrumentos computacionais ou 

instrumentos inapropriados 

NEVES, 2018; PEREIRA, 2017; LAPA, 2015; MEDEIROS, 

2014; 

Pouco conhecimento específico relacionado 

aos direitos dos trabalhadores das empresas 

terceirizadas 

PIRES, 2020; MANTOVANI, 2019; NEVES, 2018; 

PEREIRA, 2017; LAPA, 2015; MEDEIROS, 2014. 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

Além das questões apresentadas no quadro 5, outras se sobressaem como entraves ao 

processo de gestão e fiscalização dos contratos administrativos, tais como: o pouco 

conhecimento específico relacionado aos direitos dos trabalhadores das empresas terceirizadas; 

o desconhecimento acerca da legislação que trata do tema; a falta de compreensão dos 

documentos da fiscalização administrativa; a dificuldade em estabelecer parceria com a 

empresa contratada para o desempenho da atividade de fiscalização; falta de contraprestação 

pecuniária para o desempenho da função; a falta de setor específico para tirar as dúvidas 

oriundas da gestão de contratos. 

A falta de interação entre fiscais e gestores de contrato é um fator que dificulta o 

acompanhamento da execução contratual. Tal dificuldade pode acarretar prejuízo a execução 

do trabalho e pode ser resultado dos baixos níveis de capacitação dos agentes (PIRES, 2020; 

MANTOVANI, 2019; NEVES, 2018; PEREIRA, 2017; LAPA, 2015; MEDEIROS, 2014). 

A qualificação da equipe gestora das contratações ainda é algo deficiente em muitos 

órgãos públicos. De forma que solicitar capacitação específica deveria ser a primeira atitude a 

ser considerada pelo agente ao ser designado sem a devida capacitação. Sobre essa matéria é 

relevante atentar para os termos da I.N. nº 05/2017- SEGES/MPDG, especialmente no que 

concerne ao disposto no parágrafo único do artigo 43, que instituiu que a administração deve 

providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das atribuições ou designar outro 

servidor devidamente capacitado (BRASIL, 2017a). 
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Em outras palavras, é responsabilidade da administração qualificar o agente designado 

para exercer a gestão e a fiscalização dos contratos por ela firmados. Devem ser observadas 

condições mínimas, sem as quais esses agentes não têm possibilidade de exercer os ofícios para 

os quais foram designados. 

Mesmo sendo a responsável por exercer o acompanhamento e o controle dos contratos 

de terceirização, a administração pública dispõe de um mecanismo muito eficiente para evitar 

a responsabilização por descumprimento desses termos por parte da contratada. Através da 

gestão e da fiscalização, torna-se possível que a terceirização cumpra seu papel, garantindo 

eficiência e qualidade do serviço prestado, conforme as prerrogativas gerenciais (MEDEIROS, 

2014). Para Manarino (2017), ao optar pela terceirização de mão de obra, o poder público torna-

se obrigado a monitorar as respectivas avenças, conforme determina a lei. 

A responsabilidade da Administração Pública vai além da designação e capacitação da 

equipe gestora do contrato. A ideia é que a real responsabilidade pela gestão e fiscalização dos 

contratos administrativos recaia sempre sobre a administração pública contratante. Assim, ao 

firmar uma contratação, a administração deve exercer o poder-dever, mediante a designação de 

agentes públicos devidamente designados e capacitados. Para isso, a administração deve 

utilizar-se dos instrumentos normativos que lhes são próprios para regular a designação, tais 

como o artigo 67 da lei nº 8.666/1993, o artigo 11 do decreto nº 9.507/2018, artigo 2º da I.N. nº 

04/2014 e dos artigos 39 a 43 da I.N. nº 05/2017-SEGES/MPDG, dentre outros normativos. 

Além de capacitações sistemáticas, uma questão a ser observada no momento da 

designação do agente é a qualificação técnica no que se refere aos conhecimentos ligados ao 

serviço a ser contratado. Isso implica dizer que, se os agentes ligados ao setor demandante do 

serviço fazem parte da equipe de fiscalização, ficará bem mais fácil acompanhar a execução do 

contrato. (SANTOS, 2018). É o típico exemplo: não é razoável designar um enfermeiro para 

acompanhar a execução de uma obra de construção de uma barragem, se a administração dispõe 

de um engenheiro civil para esse ofício. Cabe enfatizar que no exemplo anterior não se está 

afirmando que o enfermeiro não possa ser o fiscal, porém, de fato, o engenheiro civil 

notoriamente teria mais qualificação técnica que aquele outro profissional. 

O acompanhamento da execução contratual, mediante designação de equipe própria, 

não é recente. Além dos dispositivos supracitados, o procedimento encontra guarida, segundo 

Santos (2018), no Decreto-lei nº 2.300/86, que serviu de base para a lei nº 8.666/1993, e trazia 

no artigo 57, caput, a obrigatoriedade de acompanhamento da gestão contratual, mediante a 

designação de agente público para exercer essa rotina.  
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3.2 ESTUDOS SOBRE O TEMA 

Com o propósito de promover o necessário diálogo com os objetivos da pesquisa, no 

presente tópico foram relacionados estudos que tratam do tema gestão e fiscalização de 

contratos em Instituições Federais de Ensino ou a estas relacionadas. 

Como critérios de busca foram utilizados os descritores: Gestão de contratos nas 

Universidades Federais; Fiscalização de contratos nas Universidades Federais; Gestão e 

fiscalização de contratos nas Universidades Federais; Gestão e fiscalização de contratos nas 

IFES; Gestão de contratos nos Institutos Federais; Fiscalização de contratos nos Institutos 

Federais; Gestão e fiscalização de contratos nos Institutos Federais. 

Analisaram-se somente trabalhos científicos cujos temas têm relação com a pesquisa. 

Dessa forma, conforme descrito no quadro 6, verifica-se que há diversos estudos explorando 

essa temática na esfera federal, o que contribui para o enriquecimento de pesquisas na área e 

para a exposição de uma parte da realidade vivenciada nas instituições objeto de estudo. 

 

Quadro 6 – Sinóptico dos estudos sobre o tema 

Autora Maria de Jesus Lopes Silva 

Ano 2015 (Dissertação) 

Entidade Universidade Federal do Ceará 

Título Fiscalização de contratos administrativos na Universidade Federal do Ceará. 

Objetivo 

Analisar a situação da fiscalização de contratos administrativos na Universidade, partindo da 

visão dos fiscais e ex-fiscais de contratos administrativos de natureza continuada da 

Universidade Federal do Ceará. 

Problemas Soluções  

Falta de treinamento e qualificação; 

desconhecimento da legislação; sobrecarga de 

atividades; não participação da elaboração do termo 

de referência. 

Realização de capacitações; reuniões para solução 

conjunta de problemas; promoção de Manual de 

Fiscalização 

Autora Maria do Carmo Araújo de Medeiros 

Ano 2014 (Dissertação) 

Entidade Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Título 

A percepção da fiscalização dos contratos de mão de obra terceirizada pelos agentes envolvidos 

nesse processo no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte: uma análise sob o 

modelo do principal-agente. 

Objetivo 
Verificar a percepção dos envolvidos sobre o processo de fiscalização dos contratos de 

terceirização de mão de obra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Problema Soluções 

Processo de fiscalização dos contratos de terceirização 

de mão de obra na UFRN não está totalmente 

institucionalizado. 

Treinamento dos servidores; existência de um 

supervisor dos fiscais das empresas contratadas; 

efetivação do sistema de rodízio dos funcionários 

terceirizados 

Autora Joice Regina da Costa Santana da Lapa 

Ano 2015 (Dissertação) 

Entidade Universidade Federal de Santa Catarina 

Título 
Desafios e perspectivas na gestão do contrato de prestação de serviços terceirizados de limpeza 

na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
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Objetivo 
Analisar os desafios e perspectivas na gestão do Contrato de prestação de serviços terceirizados 

de limpeza na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Problema Solução 

Falta de qualificação profissional; qualidade dos 

serviços prestados; padronização de procedimentos de 

gestão/fiscalização; parâmetros de avaliação; 

rotatividade de pessoal da contratada; 

comprometimento dos envolvidos. 

Cursos de capacitação para fiscalização de contratos 

administrativos; elaboração de manual de fiscalização 

de contratos, da própria Instituição. 

Autora Michelle Peon Manarino 

Ano 2017 (Dissertação) 

Entidade Universidade Federal de Juiz de Fora 

Título 
Gestão e fiscalização de contratos de terceirização de mão de obra: o caso da Universidade 

Federal de Juiz de Fora em um estudo comparativo. 

Objetivo 

Analisar o modelo de gestão dos contratos de terceirização de mão de obra na UFJF e, em se 

encontrando eventuais falhas – especialmente no que tange ao monitoramento contratual –, 

investigar suas causas. 

Problema Solução 

Falhas na gestão dos contratos que resulta no 

crescimento do número de ações judiciais que culminam 

na corresponsabilização da Universidade. 

Capacitar os agentes; criar cláusulas contratuais mais 

robustas para resguardar a instituição e; dispor de 

padrões para a execução das tarefas. 

Autora Gilda Firmino Alvares Pereira 

Ano 2017 (Dissertação) 

Entidade Universidade Federal de Juiz de Fora 

Título 
Sistema de gestão de contratos continuados: uma análise das limitações enfrentadas na gestão 

da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Objetivo 
Verificar como é feita a gestão de Contratos de Prestação de Serviços Continuados pela UFJF, 

visando identificar as limitações enfrentadas por seus gestores. 

Problema Solução 

Falta de conhecimento da legislação; Inexistência de 

setor específico; Ausência de sistema informatizado. 

Criação de um setor sistêmico; realização de 

treinamentos; desenvolvimento de um módulo no 

sistema operacional que atenda necessidades da 

gestão e fiscalização de contratos. 

Autora Adila Marcia Antunes da Silva da Rosa 

Ano 2017 (Dissertação) 

Entidade Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

Título 
A política institucional de fiscalização dos contratos de serviços de mão de obra terceirizada: um 

olhar dos fiscais de contratos. 

Objetivo 
Compreender como os fiscais de contratos do IFSC concebem o desenvolvimento da Política 

Institucional de Fiscalização dos contratos de serviços de mão de obra terceirizada. 

Problema Solução 

Ausência de Política de Fiscalização de contratos 

formalizada. 

Priorizar diretriz para a formação de uma política 

institucional de fiscalização de contratos; fomentar a 

normatização das práticas de fiscalização; instituir 

programa de formação e capacitação; além de 

instituir fóruns de debates sobre o assunto. 

Autor André Vinícius Gregório Lima  

Ano  2017 (Intervenção) 
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Entidade Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Título 
Projeto de intervenção na gestão e fiscalização dos contratos administrativos de terceirização de 

mão de obra da UFRN 

Objetivo 
Visou, melhoria dos processos administrativos e a implementação de ferramentas informatizadas 

que possibilitem um acompanhamento mais eficiente dos contratos de terceirização pela DGC. 

Problema Solução 

Falhas no acompanhamento da execução contratual 

acarretam prejuízos à qualidade do serviço prestado. 

Definição de padrões para o acompanhamento da 

execução contratual; criação de um modelo de 

gestão que contemple o planejamento das 

contratações; uma estrutura e rotinas mais adequadas 

à fiscalização de contratos; divisão de 

responsabilidades e capacitação dos atores 

envolvidos no processo acompanhamento dos 

contratos. 

Autora Antônia Karina Barroso Gouveia Cunha 

 Ano 2017 (Dissertação) 

Entidade IFES (Localizada no Nordeste) 

Título 
A atividade de fiscalização de contratos de terceirização em uma instituição federal de ensino 

superior. 

Objetivo 

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

pelos servidores fiscais às atividades de fiscalização de contratos de terceirização, de acordo 

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

Problema Solução 

Ausência de capacitação dos fiscais; Insuficiência 

aumentar o número de servidores designados para o 

papel de fiscal. 

Melhorar as condições de trabalho dos fiscais; 

qualificá-los e treiná-los para a realização de 

fiscalizações mais eficientes e em conformidade com 

a legislação vigente. 

Autora Patrícia Alves Neves 

Ano 2018 (Dissertação) 

Entidade Instituto Aggeu Magalhães da Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco 

Título 
Gestão de contratos e os mecanismos de controle na terceirização de mão de obra: estudo de 

caso no IAM/FIOCRUZ/PE. 

Objetivo 
Analisar a atividade de gestão de contratos de mão de obra terceirizada no IAM/FIOCRUZ/PE 

de acordo com os mecanismos de controle utilizados. 

Problema Solução 

Falta de treinamento e capacitação; ausência de 

instrumentos que viabilizem a análise dos itens que 

deveriam ser objeto de fiscalização; dificuldade em 

compatibilizar o trabalho rotineiro com a atividade de 

fiscalização; falta de conhecimento básico na área de 

fiscalização administrativa; dificuldade em 

compreender com segurança os documentos de 

fiscalização e questões relativas ao direito do trabalho. 

Criação de uma equipe para realização da 

fiscalização administrativa de todos os contratos de 

terceirização; capacitação permanentemente da 

equipe. 

Autor Leônidas Luiz Rubiano de Assunção 

Ano 2018 (Dissertação) 

Entidade Instituto Federal Farroupilha 
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Título 

Gestão Administrativa do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Augusto: a capacitação 

profissional dos gestores de contratos e fiscais de contratos como meio de prevenir a 

responsabilização subsidiária em ações judiciais trabalhistas de contratos de serviços 

terceirizados com mão de obra cedida. 

Objetivo 

 

Discutir de que forma a capacitação e a preparação profissional dos gestores de contratos e 

fiscais de contrato podem contribuir para a prevenção da responsabilização subsidiária do 

Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Augusto junto à Justiça do Trabalho. 

Problema Solução 

Falha na política de capacitação profissional que não 

está totalmente implementada. 

Investir em capacitação para a equipe gestora e 

fiscalizadora dos contratos. 

Autores Wagner Gonçalves Rocha e Alfredo Alves do Oliveira Melo 

Ano 2018 (Artigo) 

Entidade Universidade Federal de Viçosa, campus-sede 

Título 
Gestão de contratos: um estudo de caso em uma instituição pública de ensino superior à luz da 

teoria dos custos de transação. 

Objetivo 

Identificar situações que favorecem a majoração ou redução dos custos de transação, nos 

contratos de terceirização de mão de obra de uma instituição pública de ensino superior, sob a 

ótica da teoria dos custos de transação. 

Problema Solução 

Falhas na comunicação e divulgação de informações 

entre os envolvidos no processo e gestão contratual; 

comunicação fragmentada que possibilita erros na 

execução de diferentes contratos. 

Capacitar os servidores envolvidos na gestão e 

fiscalização dos contratos. 

Autores 
Rita de Cassia Pinto Marinho; Emmanuel Paiva de Andrade; Cassia Regina Pinto Marinho; 

Elisabeth Flávia Roberta Oliveira da Motta. 

Ano 2018 (Artigo) 

Entidade Instituição federal de ensino superior localizada no Estado de Minas Gerais. 

Título Fiscalização de contratos de serviços terceirizados: desafios para a universidade pública. 

Objetivo 

Investigar os principais desafios e dificuldades que interferem no exercício da função dos fiscais 

de contratos, realçando a necessidade de desenvolvimento de competências profissionais e 

identificando mecanismos de aprendizagem associados à atividade fiscalizatória. 

Problema Solução 

Capacitações suficientes para os fiscais de contratos; 

ausência de mecanismos de controle para acompanhar 

a execução contratual. 

Intensificar ações de incentivo à capacitação; 

desenvolver competências profissionais; 

disponibilizar adequação técnica aos agentes públicos. 

Autora Gabriela Vilela dos Santos Mantovani  

Ano 2019 (Intervenção) 

Entidade Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 

Título Fiscalização administrativa de contratos terceirizados no HU-UFGD. 

Objetivo 

Propor um instrumento de fiscalização administrativa de contratos de prestação de 

serviços terceirizados do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande 

Dourados. 

Problema Solução 

Falta de padrões de fiscalização administrativa com 

vista a evitar a falhas e prejuízos. 

Manutenção de calendário de capacitação; 

elaboração de Manual de Fiscalização; elaboração de 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP); criação 



 

 

 

76 

 

 

de Check-list; e Centralização das atividades de 

Fiscalização. 

Autora Adriane Margareth de Oliveira Santana Pires 

Ano 2020 (Dissertação) 

Entidade Universidades Federais Mineiras 

Título 
Fiscalização de contratos: Um olhar sob a atuação dos fiscais de contratos de duas universidades 

federais mineiras. 

Objetivo 
Compreender a dinâmica de atuação dos fiscais de contrato, a estrutura e o apoio institucional 

direcionados ao cumprimento dessa função. 

Problema Solução 

Sobrecarga de tarefas; carência de tempo adequado para 

o exercício da função; constrangimentos advindos da 

interação com outros setores; necessidade de um setor 

de apoio à fiscalização; falta de apoio aos agentes 

fiscalizadores. 

Melhorar padronização de documentos e 

procedimentos; implantar um arranjo corporativo 

coordenado, munido de liderança para assentar 

problemas e demandas dos fiscais de contrato. 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

Os estudos apresentados no quadro 6 são majoritariamente de natureza empírica e 

refletem as situações encontradas em Instituições Federais de Ensino Superior, ou a estas 

relacionadas. De acordo com os autores, torna-se perceptível que os agentes responsáveis pelo 

acompanhamento da execução contratual, sejam eles fiscais de contratos ou gestores de 

contratos, têm uma visão refinada a respeito do objeto de estudo. Com base na percepção dos 

agentes é possível melhorar o trato da administração pública com a matéria objeto da pesquisa, 

tendo em vista os esclarecimentos que podem ser retirados da experiência desses agentes 

(PIRES, 2020). 

A análise dos trabalhos acima esquematizados evidencia que os entraves à gestão e 

fiscalização dos contratos continuados é comum nas instituições federais de ensino. A 

percepção dos agentes é retratada em diversos trabalhos e, a partir dela, observam-se questões 

como a falta de capacitação dos agentes, ausência de manuais de gestão e fiscalização de 

contratos, sobrecarga de trabalho dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização de 

contratos, falta de padronização dos procedimentos, não participação no processo de elaboração 

do Termo de Referência. 

Além desses, os autores ainda apontam ausência de parâmetros de avaliação do serviço, 

baixo comprometimento dos envolvidos na gestão e na fiscalização de contratos, falta de 

conhecimento da legislação, ausência de setor específico, ausência de sistema informatizado, 

ausência de política de fiscalização de contratos formalizada, servidores insuficientes, 

dificuldade de compreender os documentos de fiscalização, falhas na comunicação, ausência 

de mecanismos de controle, ausência de setor de apoio à fiscalização. 
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Invariavelmente, os trabalhos retratam apenas a visão dos fiscais de contratos. Na 

presente pesquisa, será buscada também a percepção dos gestores de contratos e dos diretores 

de administração dos campi do IFRN. 

Ademais, aborda-se em demasia a questão da falta de capacitação dos agentes, sendo 

que alguns autores até indicam que esse pode ser o potencial entrave à gestão e fiscalização de 

contratos nas entidades estudadas, sugerindo a capacitação das equipes como primeira 

alternativa ao referido entrave (SILVA, 2015; MEDEIROS, 2014; LAPA, 2015; MANARINO, 

2017; CUNHA, 2017; NEVES, 2018; ASSUNÇÃO, 2018; ROCHA E MELO, 2018; 

MANTOVANI, 2019).  

Contudo, percebe-se que esse não é o único entrave à gestão e fiscalização de contratos 

continuados. Há outras questões a serem estudadas, como é o caso de identificar o espaço 

ocupado pelo sistema de gestão e fiscalização dos contratos no bojo da gestão estratégica da 

entidade, na percepção dos fiscais de contratos e gestores de contratos, e captar as percepções 

dos diretores de administração no que se refere à sistemática de gestão e fiscalização de 

contratos continuados. 

A seguir, procede-se à descrição dos procedimentos metodológicos para a realização da 

pesquisa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O capítulo que se inicia apresentará os procedimentos metodológicos utilizados na 

condução da pesquisa. Serão descritos o tipo e a abrangência da pesquisa, o método escolhido, 

os instrumentos aplicados na coleta de dados, o tratamento e análise dos dados e as eventuais 

limitações na pesquisa e sugestões de pesquisa futura. O processo de desenvolvimento está 

ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Percurso metodológico 

 
 Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

Na figura 6 apresentou-se o desenho metodológico seguido para alcançar os objetivos 

geral e específicos. Os elementos serão apresentados nos itens seguintes. 

 

4.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa adotou a abordagem quantitativa e qualitativa, sendo que quanto aos meios 

classificou-se como Estudo de Caso e quanto aos fins como pesquisa descritiva e exploratória. 

A pesquisa teve base em documentos secundários, obtidos em portais eletrônicos e dados 

primários gerados a partir dos questionários, por meio do Survey.  

No que se refere ao tipo do estudo não houve abordagem puramente teórica; por outro 

lado, buscou-se informações nos documentos oficiais da Instituição lócus da pesquisa. No 
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tocante aos aspectos de composição do trabalho, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, a 

pesquisa na legislação, nas normas e jurisprudência relacionadas ao tema, com o propósito de 

fundamentar os dados do estudo, além da análise de documentos institucionais.  

A pesquisa foi suportada nas abordagens qualitativa e quantitativa. Sendo utilizada a 

abordagem qualitativa, tendo em vista a natureza do problema investigado, que consiste em 

compreender os entraves à gestão e à fiscalização dos contratos continuados, no âmbito do 

IFRN. 

Associada à abordagem qualitativa, também foi utilizada a abordagem quantitativa, pois 

buscou-se quantificar o objeto, caracterizando assim uma triangulação de métodos, postura essa 

que possibilitou a implementação da pesquisa e o consequente atingimento do objetivo geral. 

Para Gil (2017), utiliza-se de métodos mistos, quando se percebe a necessidade de explicar 

melhor os resultados iniciais da pesquisa, com vistas a aperfeiçoar o estudo com um segundo 

método. 

Quanto aos meios a pesquisa foi classificada como Estudo de Caso, tendo em vista 

consistir em um estudo profundo de único caso, de maneira a permitir o amplo e detalhado 

conhecimento, descrevendo a situação do contexto em que foi feita a investigação e explicando 

as variáveis causais dos elementos que compõem a gestão e fiscalização de contratos no IFRN 

(GIL, 2017). O Estudo de Caso é uma estratégia que contemplará o exame de acontecimentos 

contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes (YIN, 

2001). 

No que se refere aos fins pretendidos pela pesquisa, foi classificada como descritiva, 

pois teve como um dos objetivos a descrição das caraterísticas do sistema de gestão e 

fiscalização de contratos no IFRN (GIL, 2017). Esse tipo de pesquisa é caraterizado pela 

observância, registro, análise e ordenamento de dados, sem manipulá-los, isto é, sem 

interferência do pesquisador (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

A pesquisa também foi classificada como exploratória, por tentar compreender os 

entraves à gestão e fiscalização de contratos continuados no IFRN. Esse tipo de pesquisa guarda 

relação com objetivos profissionais (GIL, 2017). E tem como característica o planejamento 

flexível, que permite o estudo do tema sob diversos ângulos e aspectos, envolvendo elementos 

como: levantamento bibliográfico; coleta de informações com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado. Em geral, assumindo as formas de pesquisas 

bibliográficas e estudos de caso (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Caracterizou-se ainda como uma pesquisa documental, dado que foram analisados 

documentos institucionais, com o propósito de perquirir informações sobre o funcionamento do 
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sistema de gestão e fiscalização de contratos do IFRN e, em seguida, proceder a descrição e 

análise. É importante apontar como documentos consultados o Estatuto do IFRN, o Regimento 

Geral do IFRN, o Regimento Interno da Reitoria e o Regimento Interno dos Campi do IFRN. 

Os Planos de Desenvolvimento Institucional dos períodos de 2014-2018 e 2019-2026. Os 

Relatórios de Gestão dos exercícios 2018 e 2019. Além dos Relatórios de Auditoria Interna nº 

009/2016 – AUDGE/RE/AUDIN-SERIDÓ; 001/2018 – AUDGE/RE/AUDIN-SERIDO; 

1/2020 – CONSE/AUDGE/RE/IFRN e 002/2020 – AUDGE/RE/AUDIN/ALTO OESTE.  

A título de legislação, foram efetuadas consultas à Lei nº 8.666/1993, à Instrução 

Normativa nº 05/2017 - SEGES/MPDG e às Instruções normativas nº 7/2018 - SEGES/MPDG, 

nº 40/2020 - SEDGGD/SEGES/ME e nº 49/2020 - SEDGGD/SEGES/ME, que são atualizações 

da primeira, dentre outras normas. No transcurso da pesquisa, foi necessário averiguar outros 

documentos oficiais e normativos, em busca de informações para subsidiar as análises, no 

contexto do objeto da pesquisa. 

A pesquisa documental pode assumir muitas formas e deve ser o objeto explícito da 

coleta de dados, posto que o uso é importante para corroborar e valorizar as evidências oriundas 

de outras fontes (YIN, 2001). As informações coletadas a partir dos documentos institucionais 

serão analisadas e organizadas como fonte de consulta (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 

4.2 ABRANGÊNCIA E SUJEITOS DA PESQUISA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 

(Instituição qualificada no item 1.3) foi o locus de abrangência da presente pesquisa, que visou 

compreender os entraves à gestão e fiscalização de contratos continuados. 

Na área de gestão e fiscalização de contratos continuados, os sujeitos convidados a 

participar da pesquisa foram os fiscais e gestores de contratos continuados com dedicação 

exclusiva de mão de obra. Tais servidores atuam no acompanhamento da execução contratual 

e foram selecionados a partir da lista de fiscais e gestores de contratos continuados, vigentes no 

ano de 2020, conforme informado pela Pró-Reitoria de Administração. Também foram sujeitos 

da pesquisa os diretores de administração dos 21 campi em funcionamento, conforme listagem 

da PROAD, todos os sujeitos estão articulados cultural e sensitivamente com o assunto objeto 

da pesquisa (GIL, 2017).  

Dessa forma, de acordo com Barbetta (2002), a definição da amostra pode ocorrer de 

forma empírica, por meio de estimativa realizada em algum estudo anterior, com a realização 

de uma amostra piloto. O termo faz referência a algum trabalho inicial de observação de alguns 
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elementos da população a ser investigada, com o intuito de obter estimativas iniciais, os dados 

facilitariam o trabalho de planejamento da pesquisa (BARBETTA, 2002). 

O objetivo mínimo de respostas para o envio de questionário aplicado aos sujeitos foi 

obtido considerando-se uma expectativa de nível de confiança de 95% e um erro tolerável de 

5% (BARBETTA, 2002). Para chegar aos resultados descritos, empregou-se o método 

estatístico com base na amostragem probabilística do tipo aleatória simples (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). Na tabela 2, apresentam-se os sujeitos da pesquisa e seus quantitativos. 

 

Tabela 2 – Tabela de sujeitos e quantidades 

Sujeitos Quantidade Instrumentos 
Amostra aleatória 

simples 

Fiscais de Contratos Continuados 328 Questionário 180 

Gestores de Contratos Continuados 22 Questionário 21 

Diretores de Administração 21 Questionário 20 

Fonte: elaborado pelo autor (2021), com base em Brasil (2021a). 

 

Na tabela 2, observa-se a descrição dos sujeitos convidados a participar da pesquisa, o 

universo de pesquisa e os instrumentos utilizados em cada segmento. Destaca-se que os 

quantitativos descritos foram informados pela Instituição, em resposta à consulta oficial 

(BRASIL, 2021b). Depois dessa fase, foram enviadas mensagens por e-mail, com questionários 

eletrônicos, convidando os sujeitos descritos na tabela 2 a participarem da pesquisa. Na referida 

mensagem, também foi enviada uma cópia assinada do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

Considera-se importante enfatizar que nem todos os agentes convidados manifestaram 

interesse em participar da pesquisa, mesmo recebendo a mensagem duas vezes e tendo um prazo 

de 48 dias. Dos 328 fiscais de contratos, apenas 128 colaboraram com a pesquisa. Os gestores 

de contratos e diretores de administração tiveram uma adesão muito significativa, sendo que 

em cada um dos segmentos houve 19 respostas. 

Depois da explanação sobre os sujeitos que compõem a pesquisa, sobre a fórmula de 

cálculo da mostra e sobre a abrangência da pesquisa, segue a discussão sobre os instrumentos 

utilizados na coleta de dados.  

 

4.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para a realização da presente pesquisa, priorizaram-se publicações posteriores ao ano de 

2018, dado que a normatização relativa ao tema passou por importante modificação com a 
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edição da Instrução Normativa nº 05 SEGES/MPDG (e alterações), editada em maio de 2017 

pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG 

(atual Ministério da Economia). 

Para atingir os objetivos específicos, utilizou-se um levantamento do tipo survey, a partir 

do qual ocorreu a interrogação das pessoas envolvidas diretamente no acompanhamento da 

execução contratual, que são fiscais e gestores de contratos, e indiretamente, que são os 

diretores de administração dos 21 campi do IFRN (PRODANOV; FREITAS, 2013). Para cada 

uma das categorias funcionais acima descritas, administrou-se um questionário específico, cuja 

elaboração decorreu da aplicação das variáveis de pesquisa apresentadas ao longo do referencial 

teórico e sistematizadas nos quadros 7, 8 e 9, presentes no fim deste tópico. 

Nesse tipo de levantamento, é necessário solicitar informações a um grupo significativo 

de pessoas acerca do problema estudado; no caso, gestores de contratos, fiscais de contrato e 

diretores de administração. Em seguida, por intermédio da análise quantitativa, são alcançadas 

as considerações correspondentes aos dados coletados (GIL, 2017). Assim, para esta pesquisa, 

foram adotados 3 (três) instrumentos de coleta, todos elaborados na forma de questionário on-

line. 

O questionário, como instrumento de coleta de dados, adaptado no Survey, contou com 

dois blocos de questões. O primeiro tratou de questões com respostas de múltipla escolha de 

cunho sociofuncionais e operacionais, ligadas à gestão e fiscalização dos contratos. No segundo 

bloco, adotou-se escala de Likert (GIL, 2008), cuja construção pressupõe um número de 

enunciados que manifestem opinião acerca do tema a ser estudado. Nesse modelo, as pessoas 

foram convidadas a manifestarem concordância ou discordância segundo a graduação: 

“concorda muito (1), concorda um pouco (2), indeciso (3), discorda um pouco (4), discorda 

muito (5)” (GIL, 2008, p. 144). 

A elaboração e o envio do questionário eletrônico realizaram-se mediante a 

disponibilização de formulário on-line, criado na plataforma Google Forms, cujo link foi 

encaminhado aos fiscais e gestores de contratos de serviços continuados e diretores de 

administração, via e-mail institucional. Salienta-se que, antes do envio, o questionário passou 

por uma aplicação piloto, na qual foi submetido a 03 respondentes (um por cada grupo de 

sujeitos), com o propósito de identificar possíveis falhas, com vistas a proceder à imediata 

correção, no âmbito da validação de conteúdo e inteligibilidade. O retorno dessa avaliação 

reportou elementos de pequena relevância, contudo procedeu-se à devida análise e correção de 

tudo quanto foi considerado pertinente.  
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O formulário on-line ficou disponível para receber respostas no período 04 de janeiro 

de 2021 a 19 de março de 2021, sendo que, dentro desse período, foi necessário proceder ao 

reenvio das mensagens para obter melhor sensibilização dos sujeitos e, consequentemente, um 

maior quantitativo de respostas. 

Nos quadros 7, 8 e 9, apresentam-se as variáveis do estudo e a relação com as dimensões 

de pesquisa para cada grupo de sujeitos, à luz das quais é possível compreender os entraves a 

gestão e fiscalização de contratos no IFRN. Oportunizou-se a relação descrita, tendo em vista 

a divisão pelos instrumentos de pesquisa aplicados. 

  

Quadro 7 – Variáveis: fiscais de contratos 
Categoria 

Analítica 
Dimensões Variáveis Fonte 

G
es

tã
o

 e
 a

 f
is

ca
li

za
çã

o
 d

o
s 

co
n

tr
a

to
s 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

s Capacitação 

Formação acadêmica; Tempo de experiência como fiscal; 

Capacitação específica; Capacitação dos atores 

envolvidos no acompanhamento dos contratos; Nível de 

dificuldade das tarefas; Necessidade de capacitações 

constantes; Competência técnica; Troca de experiências 

entre fiscais; A existência de programa de capacitação; 

Espaços de aprendizagem colaborativa na formação dos 

agentes de fiscalização e gestão de contratos; Conduta 

ética do fiscal do contrato no cotidiano do processo de 

fiscalização dos contratos; Divisão de responsabilidades 

e capacitação dos atores envolvidos no processo 

acompanhamento dos contratos. 

PIRES, 2020; 

ASSUNÇÃO, 

2018; SANTOS, 

2017; LIMA, 2017.  

 

Setor 

Sistêmico 

Necessidade de um setor de apoio à fiscalização; Apoio 

Institucional. 
PIRES, 2020 

Mecanismos 

de Controle 

Uso de mecanismos de controle para acompanhar a 

execução contratual; Ausência de instrumentos 

computacionais ou instrumentos inadequados. 

MARINHO et al., 

2018; SILVA, 

2015. 

Dificuldade de 

conciliar 

função 

Acúmulo de atividades do cargo com as de fiscal; 

Dificuldade em conciliar a função de fiscal; Sobrecarga 

de atividades e funções. 

CUNHA, 2017; 

SILVA, 2015. 

Equipe de 

Trabalho 

Trabalho em equipe; Disponibilidade de tempo; 

Envolvimento da equipe; Participação na elaboração do 

Termo de Referência/Projeto Básico; Servidores 

designados para o papel de fiscal são suficientes; Tomada 

de decisão; Relacionamento com a empresa contratada.  

MANARINO, 

2017; SILVA, 

2015. 

Padronização 

dos 

procedimentos 

Necessidade de implantação de padrões de fiscalização, 

com vista a evitar falhas e prejuízos; Manuais de gestão 

de contratos; Ausência de instrumentos computacionais 

ou instrumentos inadequados. 

MANTOVANI, 

2019. 

Apoio da alta 

gestão 

Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do 

sistema de fiscalização e gestão de contratos.  
PEREIRA, 2017. 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

No quadro 8, são apresentadas as variáveis de pesquisa que servem de suporte à 

elaboração do instrumento de coleta respondido pelos gestores de contratos. 
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Quadro 8 – Variáveis: gestores de contratos 
Categoria 

Analítica 
Dimensões Variáveis Fonte 

G
es

tã
o

 e
 a

 f
is

ca
li

za
çã

o
 d

o
s 

co
n

tr
a

to
s 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

s 

Acompanha- 

mento da 

fiscalização 

Acompanhamento das normas legais e procedimentos 

burocráticos da contratação; Coordenação das atividades 

de fiscalização; Realização de atividades administrativas. 

FURTADO et al., 

2019 

PIRES, 2020. 

Capacitação 

Formação acadêmica; Tempo de experiência como 

Gestor; Capacitação específica; Capacitação dos atores 

envolvidos no acompanhamento dos contratos; Nível de 

dificuldade das tarefas; A existência de programa de 

capacitação; Necessidade de capacitações constantes; 

Capacitação profissional contribui para a prevenção da 

responsabilização subsidiária da administração pública; 

Divisão de responsabilidades e capacitação dos atores 

envolvidos no processo acompanhamento dos contratos; 

Competência técnica; Conhecimento dos agentes sobre o 

processo de sanção de contratos administrativos; Conduta 

ética do fiscal e do gestor do contrato no cotidiano do 

processo de gestão dos contratos. 

PIRES, 2020; 

ASSUNÇÃO, 

2018; SANTOS, 

2017; LIMA, 

2017. 

Planejamento 

Planejamento das quantidades, dos prazos, das 

especificações e dos valores da contratação; Controle da 

vigência contratual; Documentação completa; 

Cumprimento do prazo de tramitação do processo de 

elaboração dos termos aditivos; Controle da regularidade 

da documentação do processo para emissão de um termo 

aditivo. 

OLIVEIRA; 

LEONE; SOUZA, 

2020. 

Equipe de 

trabalho 

Comunicação e divulgação de informações entre os 

envolvidos na gestão contratual; Comprometimento dos 

envolvidos; Servidores designados para o papel de fiscal 

são suficientes. 

VIEIRA, 2014; 

ROCHA; MELO, 

2018; LAPA, 

2015. 

Padronização 

dos 

procedimentos 

Padronização de procedimentos de gestão/fiscalização; PEREIRA, 2017. 

Apoio da alta 

gestão 

Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do 

sistema de fiscalização e gestão de contratos 
PEREIRA, 2017. 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

No quadro 9, são apresentadas as variáveis de pesquisa que servem de suporte à 

elaboração do instrumento de coleta administrado no grupo de diretores de administração. 

 

Quadro 9 – Variáveis: diretores de administração 
Categoria 

Analítica 
Dimensões Variáveis Fonte 

G
es

tã
o

 e
 a

 f
is

ca
li

za
çã

o
 d

o
s 

co
n

tr
a

to
s 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

s 

Apoio da alta 

gestão 

Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do 

sistema de fiscalização e gestão de contratos; Apoio do 

jurídico e da auditoria em ações preventivas no contexto 

dos contratos. 

PEREIRA, 2017. 

Equipe de 

Trabalho 

Mecanismos de nivelamento de informações entre as 

equipes de fiscalização e gestão de contratos; 

Relacionamento entre Fiscal e Gestor de contrato; 

Comunicação no ambiente de trabalho; Grau de 

autonomia frente à gestão contratual; Grau de autonomia 

concedida à equipe; Participação dos fiscais e dos gestores 

em equipes de planejamento de contratação futura; 

MANARINO, 

2017; SILVA, 

2015. 
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Servidores designados para o papel de fiscal são 

suficientes. 

Padronização 
Fluxo de documentos; Padronização e normatização de 

documentos, Instrumentos de controle interno. 

MANTOVANI, 

2019. 

Transparência 

Transparência dos atos de gestão do contrato; Fluência e 

racionalidade na execução do processo, possibilitando a 

obtenção de melhorias na qualidade e produtividade na 

prestação de contas e na gestão dos recursos públicos.  

DAHER, 2016. 

Capacitação 

Formação acadêmica; Complexidade dos objetos 

fiscalizados/gerenciados; Necessidade de capacitações 

constantes; Espaços de aprendizagem colaborativa na 

formação dos agentes de fiscalização e gestão de 

contratos; Administração fornece as condições de trabalho 

adequadas aos fiscais; Divisão de responsabilidades e 

capacitação dos atores envolvidos no processo 

acompanhamento dos contratos; Conduta ética do fiscal 

do contrato no cotidiano do processo de fiscalização dos 

contratos. 

CUNHA, 2017; 

LIMA, 2017. 

Mecanismos 

de Controle 

Ausência de instrumentos computacionais ou 

instrumentos inadequados; Sistema informatizado que 

abranja as etapas da gestão e fiscalização; Instrumentos de 

controle interno; Controles padronizados ou individuais e 

pessoais; Estrutura e rotinas adequadas à fiscalização de 

contratos. 

PEREIRA, 2017; 

LIMA, 2017. 

Setor 

Sistêmico 
Setor específico para tirar dúvidas relativas ao assunto. PIRES, 2020. 

Planejamento 
Modelo de gestão que contempla o planejamento das 

contratações. 
LIMA, 2017. 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

A partir do disposto nos quadros 7, 8 e 9, anteriormente apresentados, é possível traçar 

uma pertinente relação entre a categoria analítica predominante, que é a Gestão e fiscalização 

de contratos administrativos, e as dimensões e variáveis de pesquisa, a partir da literatura 

estudada. Outrossim, os instrumentos de coleta de dados estão nos apêndices B (Grupo de 

Fiscais de Contratos), apêndices C (Grupo de Gestores de contratos) e apêndices D (Grupo de 

Diretores de Administração). 

 

4.4 TÉCNICA DE ANÁLISE  

Na fase de análise de dados, o objetivo foi identificar os procedimentos adotados pelo 

pesquisador para obter informações dos dados coletados. 

Nesse momento, foram observados os critérios adotados, a clareza na análise dos dados, 

o encadeamento lógico de evidências, a utilização de teste empírico, a construção da explicação 

e a comparação com literaturas conflitantes e similares (PRODANOV; FREITAS, 2013). No 

Estudo de caso, a análise e a interpretação dos dados da pesquisa ocorrem concomitantemente 

à sua coleta (GIL, 2017). De forma que o presente estudo foi constituído de pesquisa 
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documental e questionário; assim a “análise de dados consistirá em examinar, categorizar, 

classificar as evidências, tendo em vista proposições iniciais de um estudo” (YIN, 2001, p. 131). 

A análise e a interpretação de dados proposta por Gil (2017) é dividida nas seguintes 

fases: Categorização dos dados, na qual ocorre a descrição, codificação e categorização dos 

conceitos relevantes encontrados nos documentos; Estabelecimento de categorias analíticas, 

quando é realizada a comparação dos dados, a fim de se formular segmentos de dados aos quais 

é possível atribui-lhes significados, observando se há algo em comum entre eles; na fase da 

Exibição de dados, procede-se à elaboração de instrumentos analíticos, com a finalidade de 

organizar, sumarizar e relacionar os dados, que podem levar a forma de representação gráfica 

(matrizes ou diagramas); na Busca de significados, há a verificação sistemática dos temas que 

se repetem, com o propósito de obter relação entre os fatos e possíveis explicações. Nessa fase 

também é possível a construção de cadeias lógicas de evidências, com o fito de buscar a 

construção da coerência conceitual e teórica (GIL, 2017).  

A última fase pressupõe a Busca de credibilidade, momento em que são adotados 

cuidados como: a) verificar a representatividade dos participantes que concederão informações 

relevantes para o estudo; b) Verificar a qualidade dos dados que devem ser obtidos de 

informantes bem articulados; c) Fazer a triangulação que, consiste em confrontar as 

informações de uma fonte com outra para corroborar os resultados da pesquisa. Por fim, em 

caso de haver informações divergentes, o pesquisador deve optar por uma ou outra, dando a 

devida explicação, ou investigará outras fontes, com vistas a resguardar a credibilidade da 

pesquisa (GIL, 2017). 

Para os dados resultantes da aplicação dos questionários, adotou-se a análise estatística 

descritiva, por meio de porcentagens (BARBETTA, 2002).  

O conteúdo das questões com alternativas abertas, foram tratados por intermédio da 

técnica da análise de conteúdo. Segundo Bardin (2016), a análise de conteúdo corresponde a 

instrumentos metodológicos que estão em constante aperfeiçoamento e que se aplicam a 

discursos diversificados, a técnica utiliza-se de interpretação controlada baseada em dedução: 

a inferência.  

Para a autora “Os resultados obtidos pelas técnicas de análises de conteúdo constituem 

uma ilustração que permite corroborar os pressupostos em causa” (BARDIN, 2016, p. 81)”. 

Dessa maneira, esta análise temática, conduzida segundo as percepções dos respondentes, 

propicia uma análise pormenorizada dos temas e indica quais são os valores de referência e os 

modelos de comportamento presentes no discurso. A análise de conteúdo temático possibilitou 

transcender às respostas individuais por meio da organização, codificação, categorização e 
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inferência dos conteúdos das questões propostas e seus respectivos contextos e nas suas 

conexões com as demais respostas (BARDIN, 2016). 

Os dados coletados a partir dos documentos institucionais do IFRN foram submetidos a 

análise documental, que, segundo Richardson (2012, p. 230), “[...]consiste em uma série de 

operações que visam estudar e analisar um ou vários documentos para descobrir as 

circunstâncias sociais e econômicas com as quais podem estar relacionados”. Segundo Gil 

(2017), a análise e a interpretação de dados na pesquisa documental tendem a variar de acordo 

com o delineamento que é dado à pesquisa, contudo, independente do delineamento, os 

seguintes passos podem ser seguidos: definição dos objetivos, constituição de um quadro de 

referência, definição de unidades de análises, definição de regras de enumeração, tratamento de 

dados. 

Com o propósito de esquematizar os aspectos metodológicos, a seguir apresenta-se o 

Quadro 10, no qual sintetiza-se a metodologia e a relação com os objetivos da pesquisa. 

 

Quadro 10 – Síntese metodológica e relação com os objetivos da pesquisa 
Plano de Coleta de Dados 

Objetivos Específicos 
Fonte de 

Dados 
Técnica de Coleta 

Técnica de 

Tratamento de 

Dados 

Descrever o sistema de gestão e 

fiscalização dos contratos continuados 

utilizado no IFRN (processos 

organizacionais, tecnologia da 

informação e arcabouço normativo); 

Primária 
Questionário com os 

sujeitos da pesquisa 
Estatística descritiva 

Secundária Pesquisa documental Análise documental 

Identificar as dificuldades existentes na 

gestão e fiscalização de contratos 

continuados na concepção dos gestores, 

fiscais de contratos e diretores de 

administração; 

Primária 
Questionário com os 

sujeitos da pesquisa 

Estatística descritiva 

Análise documental 

Análise de conteúdo 

Identificar o espaço ocupado pelo sistema 

de gestão e fiscalização dos contratos 

continuados no bojo da gestão estratégica 

do IFRN, na percepção dos fiscais e 

gestores nomeados; 

Primária 
Questionário com os 

sujeitos da pesquisa 
Estatística descritiva 

Secundária Pesquisa documental Análise documental 

Descrever as percepções dos diretores de 

administração no que se refere à 

sistemática de gestão e fiscalização de 

contratos continuados. 

Primária 
Questionário com os 

sujeitos da pesquisa 
Estatística descritiva 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

No quadro 10 foi apresentada a síntese da metodologia e sua relação com cada um dos 

objetivos da pesquisa. A seguir, serão apresentados os elementos éticos que compõem a 

pesquisa. 
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4.5 ÉTICA NO CONTEXTO DA PESQUISA 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, 

protocolado sob CAAE nº 40448420.0.0000.5292 e aprovado em 15 de dezembro de 2020, 

conforme Parecer Consubstanciado nº 4.464.766. 

Ressalta-se que os dados coletados na pesquisa serão mantidos em absoluto sigilo, de 

acordo com a Resolução nº 510/2016 – Ministério da Saúde, que trata da Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos nas Ciências Sociais. Os ditos dados serão utilizados tão somente para 

realização deste estudo.  

Durante a administração dos formulários de pesquisa, alguns pontos foram esclarecidos 

aos respondes, tais como: Não há previsão de benefícios diretos pela participação na presente 

pesquisa. Durante a realização da pesquisa poderão ocorrer eventuais desconfortos e possíveis 

riscos mínimos como estresse, cansaço ou constrangimento ao responder o questionário, tendo 

em vista que o respondente dos questionários precisará dedicar parte de seu tempo para 

preencher o formulário e responder algumas questões sobre seu trabalho. Contudo, para 

minimizar esses possíveis desconfortos, não serão abordadas questões de cunho pessoal, 

tampouco quaisquer questões que versem diretamente sobre a sua prática profissional 

individual, além de que a quantidade de questões respeitará o tempo previsto para resposta. 

Ainda assim, será garantido o direito de não responder questões que julgue incômodas ou 

desistir da pesquisa a qualquer momento de participar da pesquisa sem nenhum prejuízo ao 

respondente.  

Destaca-se ainda que a coleta de dados necessária à realização da pesquisa somente 

ocorreu entre os dias 02 de janeiro de 2021 e 19 de março de 2021, ou seja, após a aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Por fim, salienta-se que o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, cujo modelo encontra-se no anexo único do presente trabalho, foi enviado a todos 

os sujeitos da pesquisa, mediante anexação nas mensagens de e-mail. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Com o propósito de continuar a pesquisa, o presente capítulo tratará de responder os 

objetivos que foram outrora propostos. A pesquisa documental demandou a análise de 

documentos institucionais, com o intuito de perquirir informações sobre o funcionamento do 

sistema de gestão e fiscalização de contratos do IFRN, e em seguida proceder a descrição e 

análise. 

É importante apontar como documentos consultados o Estatuto do IFRN, aprovado pela 

Resolução nº 066/2009-CONSUP/IFRN, de 31/08/2009, que é complementado pelo Regimento 

Geral do IFRN, aprovado pela Resolução nº 15/2010-CONSUP/IFRN de 29/10/2010, pelo 

Regimento Interno da Reitoria, aprovado pela Resolução nº 16/2011-CONSUP/IFRN, de 

01/07/2011 e pelo Regimento Interno dos Campi do IFRN, aprovado pela Resolução nº 

17/2011-CONSUP/IFRN, de 01/07/2011. 

Além desses documentos, empreendeu-se leitura ao Relatório de Gestão do exercício 

2019, aprovado pela Resolução nº 36/2020-CONSUP/IFRN, de 29/07/2020, e ao PDI – Plano 

de Desenvolvimento Institucional 2019-2026, aprovado pela Resolução nº 22/2019-

CONSUP/IFRN, de 14/05/2019. Os documentos citados foram complementados pelos 

relatórios da Auditoria, concernentes às ações realizadas no âmbito institucional com foco na 

fiscalização de contratos. 

Todos os documentos institucionais utilizados na pesquisa encontram-se devidamente 

listados no quadro 11, a seguir: 

 

Quadro 11 – Quadro de referência dos documentos institucionais utilizados na pesquisa 
TÍTULO ANO REF. UNIDADES DE ANÁLISES TRATAMENTO 

Estatuto do IFRN 2009 
IFRN, 

2009 

Art. 1º, caput – Natureza da instituição e 

normatização interna; Art. 2º, I ao VII – 

Instrumentos Normativos; Art. 7º - Organização 

geral do IFRN; Art. 14 – Atribuições da Reitoria. 

Análise 

documental. 

Regimento Geral do 

IFRN 
2010 

IFRN, 

2010 

Art. 1º - Descrição da norma e do IFRN; art. 42 

– Atribuições da PROAD. 

Análise 

documental. 

Regimento Interno 

da Reitoria 
2011 

IFRN, 

2011a 

Art. 1º - Descrição da norma e da Reitoria; Seção 

IV, art. 13 - Descrição das pró-reitorias; art. 14 - 

Estrutura da PROAD; alínea ‘d’ – Atribuição da 

DIENG. 

Análise 

documental. 

Regimento Interno 

dos Campi do IFRN 
2011 

IFRN, 

2011b 

Art. 1º - Descrição da norma e das unidades; art. 

48, 49, 50 – Atribuições de Setores relacionados 

à fiscalização contratual. 

Análise 

documental. 

Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 2014-

2018 

2014 
IFRN, 

2014 

Percentual de gastos com despesa de custeio em 

relação aos Contratos Continuados; diretrizes 

para a fiscalização de contratos continuados. 

Análise 

documental. 

Relatório de 

Auditoria Interna nº 

009/2016 – 

2016 
BRASIL, 

2021b  

Constatações sobre gestão e fiscalização de 

contratos. 

Análise 

documental. 
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AUDGE/RE/AUDI

N-SERIDÓ 

Relatório de 

Auditoria Interna nº 

001/2018 – 

AUDGE/RE/AUDI

N-SERIDO 

2018 
BRASIL, 

2021b 

Constatações sobre gestão e fiscalização de 

contratos. 

Análise 

documental. 

Relatório de Gestão 

do exercício 2018 
2018 

IFRN, 

2019a 

Cursos ofertados pelo IFRN; Relacionamento 

percentual da despesa de terceirização; Metas do 

PDI; Gastos com terceirização; Distribuição da 

Instituição pelo RN; Relacionamento entre os 

segmentos de mão de obra (Servidores x 

Terceirizados); ações trabalhistas. 

Análise 

documental. 

Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 2019-

2026 

2019 
IFRN, 

2019b 

Explanação de metas no campo orçamentário 

para os contratos continuados; Estratégia frente 

as contratações. 

Análise 

documental. 

Relatório de Gestão 

do exercício 2019 
2020 

IFRN, 

2020c 

Metas do PDI; Gastos com terceirização; ações 

trabalhistas. 

Análise 

documental. 

Relatório de 

Auditoria Interna 

1/2020 - 

CONSE/AUDGE/R

E/IFRN. 

2020 
BRASIL, 

2021b 

Constatações sobre gestão e fiscalização de 

contratos. 

Análise 

documental. 

Relatório de 

Auditoria: 002/2020 

– 

AUDGE/RE/AUDI

N/ALTO OESTE. 

2020 
BRASIL, 

2021b 

Constatações sobre gestão e fiscalização de 

contratos. 

Análise 

documental. 

Forte: elaborado pelo autor (2021). 

 

Além do arcabouço normativo interno referenciado no quadro 11 e das normas externas, 

também foram realizadas consultas na área pública do SUAP – Sistema Unificado de 

Administração Pública (https://suap.ifrn.edu.br/contratos/listar_contratos/), com o fito de 

coletar informações sobre a matéria em estudo (IFRN, 2020d). 

 

5.1 SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DO IFRN 

O primeiro objetivo específico a ser atingido foi descrever o sistema de gestão e 

fiscalização dos contratos continuados utilizado no IFRN. Optou-se por dividir em três fases 

importantes, quais sejam: os processos organizacionais relacionados com a matéria gestão e 

fiscalização de contratos continuados; a tecnologia da informação empregada para 

instrumentalizar os processos; e o arcabouço normativo direcionado aos contratos continuados.  

A descrição do sistema de gestão e fiscalização de contratos continuados no IFRN, com 

base nos processos organizacionais, inicia-se a partir do estudo dos documentos institucionais. 

Analisou-se, o Estatuto do IFRN, que não dispõe de informações relevantes sobre a matéria 

estudada, cuja abordagem fica por conta dos regimentos. Dessa forma, segue-se o que diz cada 

uma das normas estudadas a respeito dos elementos organizacionais que compõem a estrutura 
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do IFRN, mais especificamente em relação aos setores responsáveis pelas contrações e gestão 

de contratos. 

O Regimento Geral do IFRN é um conjunto de normas gerais, que estabelece diretrizes 

estruturantes para a Entidade. Tal documento é complementado pelo Regimento Interno da 

Reitoria e pelo Regimento Interno dos Campi (IFRN, 2010). 

O referido documento dispõe sobre as competências regimentais e a estrutura 

organizacional do Instituto. A esse respeito convém enfatizar aqueles setores que têm maior 

relevância para o presente estudo.  A Pró-Reitoria de Administração – PROAD é a responsável 

por “supervisionar a execução da gestão financeira e orçamentária, de contratos e de material, 

compras e patrimônio do Instituto” (IFRN, 2010, p. 9). No contexto da normatização interna, 

ficou a cargo dos demais regimentos internos traçar as atribuições mais analíticas e 

responsabilidades sobre os setores que lidam com os contratos no âmbito institucional. 

O Regimento Interno da Reitoria, detalha a estruturação organizacional da PROAD, que 

compreende, dentre outros setores, a Coordenação de Administração da Sede. Essa 

coordenação tem um papel importante na gestão e fiscalização dos contratos, pois a ela 

compete: “I. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento de contratos celebrados pela Instituição 

com terceiros; [...]; VII. Registrar, em livro próprio, as ocorrências verificadas durante o 

trabalho” (IFRN, 2011a, p. 8). A competência dessa coordenação está restrita ao âmbito da 

Reitoria. 

Nesse sentido, como a Reitoria é uma unidade de Administração Central do IFRN, cabe 

uma análise sobre esse ponto do regimento interno. Verifica-se que, no âmbito da reitoria, não 

há setor específico para tratar dos assuntos afetos à gestão de contratos, ou seja, não há um setor 

de Gestão de Contratos. Dessa maneira a gestão e a fiscalização contratual realizada nas 

unidades não encontram na Reitoria um setor central capaz de operar a padronização dos 

procedimentos em relação a matéria. Entretanto, de acordo com notícia divulgada no portal 

institucional na internet, a PROAD passa por um processo de reestruturação (IFRN, 2020e), 

sobre o qual seguem-se informações pertinentes.  

A reestruturação encontra previsão no Relatório de Gestão 2019, que tem pleno 

alinhamento com o PDI 2019-2016, no qual consta uma proposta de otimização dos gastos com 

contratos continuados. Dessa forma, foi estabelecida, dentre os objetivos estratégicos do 

Relatório de Gestão, a reestruturação da PROAD (IFRN, 2020c). Porquanto pareça forçoso 

pensar que a iniciativa de restruturação deveria estar no PDI, cumpre esclarecer que essa 

proposta consta no Relatório de Gestão 2019, em consonância com o PDI 2019-2016. 
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Tal proposta tem o intento de propiciar ao referido órgão “atuação mais sistêmica, 

estratégica e integrada entre Reitoria e os campi, no que se refere ao planejamento de 

contratações de serviços, à gestão de materiais, à gestão de suprimentos e à gestão de contratos” 

(IFRN, 2020e, p. 1). 

A proposta de reestruturação da PROAD encontra-se em fase de estudo, e foi 

oficializada por intermédio do Plano de Trabalho 3/2020 - PROAD/RE/IFRN, disponibilizado 

no portal do IFRN na internet (https://portal.ifrn.edu.br/campus/reitoria/noticias/gestao-de-

contratos-e-proposta-de-nova-estrutura-para-a-proad) (IFRN, 2020e).  

Dentre os objetivos específicos do referido Plano está “Estruturar as funções de gestão 

e de fiscalização dos contratos, a fim de adequá-las às competências estabelecidas na Instrução 

Normativa n.º 05/2017, conforme Recomendação 790179 da Controladoria Geral da União 

(CGU)” (IFRN, 2020e, p. 2). 

Para isso, existe a previsão de criação de um Setor na Reitoria, atrelado à PROAD, 

denominado Digecon (Diretoria de Gestão de Contratos), que será responsável pela gestão de 

contratos em nível de IFRN (IFRN, 2020e). Dentro do escopo do plano de trabalho, são listadas 

sucessivas atribuições para a nova Diretoria, que tem estrita relação com as atividades de gestão 

de contratos. É fato que o novo setor atuaria como setor sistêmico para atender todo o IFRN. 

Contudo, realizou-se busca no portal institucional na internet, e constatou-se que ainda não há 

evidências da efetiva criação da diretoria de gestão de contratos, tampouco da reestruturação da 

PROAD.  

A reestruturação da PROAD pode significar melhorias na gestão e fiscalização de 

contratos. Sobre isso, Pereira (2017) discorre que a criação de um setor sistêmico, com pessoal 

capacitado na gestão de contratos, além de ser um setor onde os agentes poderão sanar as 

dúvidas, é fator de melhoria na eficiência da gestão de contratos. 

Dando continuidade ao estudo organizacional no Instituto, no Regimento Interno dos 

campi, encontram-se dispostas as atribuições dos setores de cada campus do IFRN. O artigo 48 

do referido documento dispõe sobre as atribuições do campus Natal – Central, cujo destaque é 

a “Coordenação de Administração da Sede e Manutenção, a quem compete entre outras 

atribuições, acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos contratos de manutenção celebrados 

pelo campus, com terceiros” (IFRN, 2011b, p. 17). Provavelmente, é dessa coordenação que 

devem sair as diligências tendentes ao acompanhamento de toda execução dos contratos de 

terceirização. Essa coordenação é comum somente às unidades da Reitoria e Natal-Central. 

Além desse setor, o Campus Natal-central também engloba a Coordenação de Limpeza 

e Urbanismo, que detém, entre as atribuições, a de “acompanhar e fiscalizar o cumprimento de 
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contratos de prestação de serviços celebrados pelo Campus, [...]; registrar, em livro próprio, as 

ocorrências verificadas durante o trabalho”. (IFRN, 2011b, p. 19). Percebe-se que no campus 

Natal-Central há uma maior estrutura regimental para tratar dos assuntos relacionados ao 

acompanhamento da execução contratual. 

Ainda no referido documento normativo interno, o artigo 49 dispõe sobre os setores 

executivos dos demais campi do IFRN, com destaque para a Coordenação de Serviços Gerais 

e Manutenção – COSGEM, que tem entre suas competências a de “acompanhar e fiscalizar o 

cumprimento de contratos celebrados pela Instituição” (IFRN, 2011b, p. 29). Dessa forma, cada 

campus do IFRN detém uma coordenação que é a responsável pelo acompanhamento da 

execução contratual. Fator que favorece o acompanhamento da execução contratual, pois insere 

a equipe de fiscalização no cerne da execução do serviço, propiciando o acompanhamento 

daquilo que é contratado. 

Em seguida, o artigo 50 do mesmo documento dispõe sobre a Coordenação de Finanças 

e Contratos – COFINC, e chama atenção para algumas das competências dessa coordenação, 

dentre as quais aquelas que têm relação com a gestão de contratos, quais sejam:  

 

XVII. Avaliar e instruir os processos de solicitação de contratação de serviços; 

XVIII. Colaborar com a Diretoria de Administração nas atividades referentes às ações 

no âmbito da área de contratos do Campus; 

XIX. Executar, divulgar, coordenar e controlar os registros cadastrais dos contratos; 

XX. Obter e manter atualizados dados, em articulações com os outros órgãos do 

Campus, para garantir eficácia na execução de contratos; (IFRN, 2011b, p. 31). 

 

A partir das atribuições conferidas à Coordenação, percebe-se que há regimentalmente 

uma distribuição de competências entre a Coordenação de Manutenção e a de Finanças e 

Contratos. Na dicção regimental e na prática institucional, a primeira coordenação (COSGEM) 

fica com a parte de fiscalização de contratos enquanto a segunda (COFINC) se ocupa com a 

gestão dos contratos (IFRN, 2011b).  

Desta maneira, conforme informações advindas dos documentos institucionais, o IFRN 

tem uma estrutura regimental que contempla vários setores responsáveis pela gestão e 

fiscalização dos contratos. Essa estrutura está descentralizada, e cada unidade tem o setor 

específico, cujas atribuições estão devidamente previstas no Regimento Interno dos campi do 

IFRN. Entretanto, é pertinente salientar que a Diretoria de Gestão de Contratos ainda não existe 

regimentalmente, no presente contexto regimental, as Coordenações de Serviços Gerais e 

Manutenção, ainda não dispõem de um setor sistêmico a quem recorrer.  
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Os processos organizacionais relacionados à gestão e à fiscalização de contratos 

continuados, podem ser melhor entendidos quando se procede a descrição da ferramenta 

computacional utilizada para o fim de acompanhar a execução contratual, conforme a 

abordagem a seguir apresentada. 

Do ponto de vista da tecnologia da informação empregada nos processos, é necessário 

abordar a plataforma institucional utilizada para suportar a referida tarefa. Os procedimentos 

são realizados no SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública. Segundo definição 

obtida no portal institucional, “O SUAP é um sistema desenvolvido pela equipe da Diretoria de 

Gestão de TI (DIGTI) para a Gestão dos Processos Administrativos do IFRN” (IFRN, [201-], 

[1]). 

A ferramenta informacional desenvolvida pelo IFRN é usada desde 2007 para inúmeras 

tarefas administrativas da Entidade, inclusive como instrumento de controle para a gestão e 

fiscalização de contratos. Os dados são inseridos e acessados pelos agentes em um módulo 

específico, uma vez que “A estrutura do sistema é modular, com todos os módulos construídos 

com a perspectiva de uma instituição multi-campi” (IFRN, [201-], [1]). 

O SUAP está em pleno desenvolvimento e recebe atualizações constantemente. No 

âmbito dos contratos administrativos (continuados e não continuados), o sistema disponibiliza 

módulo de gestão de contratos, com funcionalidades de controle de medições, anexação de 

documentos contratuais, fiscais, avisos de vencimento, renovação, dentre outras 

funcionalidades (IFRN, [201-], [1]).  

A existência de um sistema de informática que integre as etapas, informações, controles 

e documentos referentes aos contratos administrativos contribuiu para proporcionar eficiência 

e celeridade na gestão dos contratos (PIRES, 2020). A disponibilização de um sistema de 

informatização pertinente e acessível a todos os gestores de contratos e fiscais de contratos, que 

propicie controles unificados com a inserção de dados obrigatórios e necessários, resulta em 

um processo de gestão e fiscalização de contratos mais eficaz (PEREIRA, 2017). 

Antes de discorrer sobre o sistema propriamente dito, vale ressaltar pontos que 

emergiram da pesquisa de campo com os fiscais de contratos e diretores de administração. 

Quando indagados a respeito da adequabilidade do sistema e utilização como ferramenta de 

auxílio à fiscalização de contratos, 65,3% dos fiscais de contratos consideram o SUAP como 

uma ferramenta computacional adequada para executar a fiscalização dos contratos. 

Por outro lado, para 57,9% dos diretores de administração, o sistema não abrange por 

completo todas as etapas da gestão e da fiscalização dos contratos continuados. A análise dos 

dados apresentados pode revelar pontos de vistas distintos, dada a usabilidade de funções de 
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formas diferentes. Provavelmente, o fiscal usa o sistema de forma mais operacional, enquanto 

o diretor de administração o utiliza de forma mais gerencial. 

Apesar das opiniões contrastantes, a seguir procede-se à descrição do sistema utilizado 

para executar a gestão e fiscalização de contratos do IFRN. 

Com vista a possibilitar o acesso público às informações mais básicas das contratações, 

o sistema disponibiliza, ao cidadão, um acesso público para consulta. O referido acesso é 

realizado sem necessidade de usuário e senha, através de um endereço web 

(https://suap.ifrn.edu.br/contratos/listar_contratos/). Todavia, observa-se que as informações 

disponíveis para os usuários sem acesso são limitadas, os dados fornecidos são básicos, visto 

que informações mais precisas só podem ser acessadas pelos servidores da Instituição cujo 

acesso ocorre mediante emprego das credenciais disponibilizadas pela entidade. 

Inicialmente, são disponibilizados alguns filtros. O pesquisador, interessado em obter 

informações sobre os contratos firmados por terceiros com o IFRN, precisará conhecer ao 

menos algumas informações básicas da contratação para ter sucesso na busca (IFRN, 2020d). 

Por exemplo, é necessário saber o nome da empresa contratada ou o número do contrato, caso 

queira ter mais facilidade na busca; do contrário, terá que procurar minunciosamente contrato 

a contrato, pois todos são apresentados na primeira filtragem.  

A dificuldade para chegar aos dados de forma objetiva pode constituir óbice à 

transparência ativa das contratações. Tal entrave contrapõem-se ao que, segundo Pires (2020), 

é a proposta de contratação estabelecida pela I.N. 05/2017-SEGES-MPGD, que estabelece o 

planejamento da contratação, o gerenciamento de riscos, os controles internos, a transparência 

e o pagamento com foco no resultado, como parâmetros da contratação (BRASIL, 2017a). 

Em sendo uma instituição pública, o IFRN também necessita oferecer aos usuários e 

colaboradores (interno e externos), “formas de verificar suas atitudes no que se refere à sua 

eficácia e efetividade nas negociações, [...] trazendo o máximo de transparência para as 

empresas parceiras e para toda a sociedade” (PEREIRA, 2017, p. 67).  

A respeito da transparência das informações, cumpre informar que o IFRN 

disponibiliza, no portal oficial na Internet, as informações requeridas pelo art. 8º, §1º, IV, da 

Lei 12.527/2011, que estabelece como dever da entidade pública a divulgação das “informações 

concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem 

como a todos os contratos celebrados” (BRASIL, 2011b, p. 3). Apesar disso, é necessário que 

a instituição tenha melhores padrões de transparência nas contratações, porquanto parte dos 

contratos disponibilizados na plataforma não estão em formato aberto. O tema da transparência 

pública tem bastante destaque atualmente. A administração pública vem tentando se 
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modernizar, buscando melhores práticas e maior transparência dos processos institucionais. 

Com as contratações públicas não é diferente (DAHER, 2016). 

O Tribunal de Contas da União – TCU, ao investigar a transparência de entes públicos, 

encontrou situação similar, na qual os contratos eram divulgados, porém os arquivos (contratos 

e aditivos) eram disponibilizados em formato não aberto. Nesse sentido, o órgão de contas se 

pronunciou no acórdão nº 1855/2018 – Plenário, e determinou aos entes averiguados: 

 

que adotem, no prazo de noventa dias, providências para publicação do inteiro teor da 

integralidade de seus contratos administrativos, acompanhados dos respectivos 

anexos e aditivos, inclusive de suas unidades administrativas que ainda não vêm 

publicando os instrumentos citados, em seu sítio oficial na Internet, em atendimento 

ao art. 8º, §1º, IV, da Lei 12.527/2011, preferencialmente em formato aberto, em 

obediência ao art. 8º, §3º, III, do mesmo diploma legal e, caso não seja (e.g. pdf), 

permita a pesquisa de texto pela utilização de tecnologia de reconhecimento de 

caracteres (OCR); (BRASIL, 2018c) 

 

A situação encontrada no IFRN é similar àquela encontrada nos demais entes da 

administração pública averiguados pelo TCU. Sendo oportuno destacar que naquela ocasião o 

Tribunal determinou que os dados dos arquivos fossem divulgados ‘preferencialmente em 

formato aberto’. Dessa maneira, em função do amplo alcance do acórdão, importa ressaltar que 

o Instituto deve melhorar a transparência dos seus dados, seguindo o que estabeleceu o órgão 

de contas. 

Dada a explicação necessária, segue-se a exposição de como se processa a consulta dos 

dados no SUAP. Na figura 7, retrata-se o que foi percebido inicialmente. 

 

Figura 7 – Tela do SUAP – consulta pública de contratos 

 
Fonte: SUAP (IFRN, 2020d). 

Filtros 

Resultados da busca 
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Conforme observado na figura 7, a consulta na área pública do SUAP é genérica; a 

filtragem inicial reporta para o pesquisador todos os contratos firmados pela instituição, 

inclusive os conclusos. No destaque da parte superior da tela, encontram-se alguns filtros que 

ajudam a melhorar a busca pelo contrato que se deseja. No campo destinado a Busca, se for 

inserido o nome correto da contratada, o sistema reportará imediatamente todos os contratos 

firmados com aquela empresa. Por outro lado, se os filtros não forem preenchidos, o sistema 

fornece como resposta todos os contratos do IFRN inclusive os já concluídos. 

Na lateral direita da tela, (figura 7) no campo intitulado Contratos, é possível adentrar 

no módulo específico, destinado a albergar os dados do cadastro com os respectivos registros 

de movimentações. Maiores detalhes podem ser observados na figura 8, na qual inicialmente 

são descritos os dados, inclusive o valor original; em seguida, dados como o fornecedor do 

serviço, valores e número de parcelas, objeto da contratação e um espaço específico para upload 

dos documentos da contratação, que ficam armazenados na base de dados do SUAP para 

eventuais consultas, isto é, aparentemente os dados da contratação são registrados nesse espaço 

do SUAP.  

 

Figura 8 – Tela do SUAP – módulo contratos – parte 01 

 
Fonte: SUAP (IFRN, 2020f). 

 

Na figura 8, observa-se algumas informações disponibilizadas pelo sistema, com 

destaque para o contrato nº 128/2019, firmado no âmbito do campus Apodi e escolhido 

aleatoriamente para servir de exemplo à presente descrição. A percepção inicial é que o sistema 

operacional contém informações relevantes para a gestão e fiscalização dos contratos.  

Período da Contratação 

Arquivo do contrato 

Nº de Parcelas 

Valor da contratação 

Nº do contrato 
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Ainda na figura 8, destacam-se o período da contratação, o arquivo (no formato PDF) 

que contém o contrato, devidamente assinado pelas partes, o número do contrato, a quantidade 

inicial das parcelas a serem pagas, o valor da contratação e a consequente execução. Também 

são informações disponíveis o objeto da contratação, as datas de fim e de limite para renovação 

do contrato. Enfim, todas as informações observadas na tela inicial da contratação. 

Segundo Pereira (2017, p. 82) “fator importante que precisa ser destacado é a forma de 

registro das informações referentes à execução dos contratos.” Para a autora, a inserção de 

dados no sistema informatizado não deve ocorrer de forma pessoal, isto é, de acordo com as 

convicções do agente. Ao contrário, é necessário que os controles sejam bem executados, com 

o intento de trazer benefícios para a instituição e para os gestores. Para tanto, torna-se imperiosa 

a adoção de instrumentos de controles padronizados, que contribuam com a melhoria na 

eficiência da gestão de contratos (PEREIRA, 2017). 

Continuando a leitura dos dados apresentados na consulta de contratos do SUAP, em 

seguida, na figura 9, observam-se detalhes da contratação, que são encontrados na área pública 

do SUAP, a exemplo do cronograma de pagamentos e demais abas presentes no destaque de 

informações sobre o contrato. 

 

Figura 9 – Tela do SUAP – módulo contratos – parte 02 

 
Fonte: SUAP (IFRN, 2020g). 

 

Dados da Contratante 

Informações sobre o contrato 

Desdobramento das medições 
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A figura 9 apresenta a forma como os dados da contratação são visualizados pelo usuário 

externo do sistema. Na parte superior da tela, encontram-se os dados cadastrais da contratada 

e, logo em seguida, informações mais detalhadas sobre a contratação. Na parte inferior da tela, 

na aba intitulada ‘Publicações’, são inseridas as publicações do contrato, aparentemente aquelas 

que são realizadas no Diário Oficial da União.  

Na aba ‘Cronograma’, é apresentado o desdobramento financeiro da contratação. No 

caso em tela, observa-se que o contrato, até então com 12 meses (informação presente na figura 

09), provavelmente passou por uma prorrogação de mais 12 meses, totalizando 24 meses. Esses 

dados possivelmente são inseridos previamente pelo cadastrador do contrato e periodicamente 

o fiscal efetua as movimentações da fiscalização. As medições são registradas à proporção que 

a contratante emite as notas fiscais/faturas referentes à competência mais atual. 

Aparentemente, o processo de medição é frequente, obedece a uma periodicidade que 

geralmente é mensal e contém informações úteis para subsidiar o pagamento das parcelas do 

contrato. Além disso, estão disponíveis informações como o período a que se refere a nota 

fiscal/fatura, o valor da medição, o número do documento e o espaço destinado para o registro 

de eventuais ocorrências daquela nota fiscal/fatura. 

Nessa fase, o fiscal se cerca de todas as garantias de que o serviço foi devidamente 

prestado e remete toda documentação necessária para que o gestor de contratos proceda à 

liquidação da despesa e o consequente pagamento da parcela. Entretanto, o registro das 

medições é apenas uma das partes do processo de fiscalização dos contratos. 

Concomitantemente, o fiscal deve observar outros aspectos, como o registro tempestivo das 

ocorrências, a vigência dos termos contratuais, validade das garantias contratuais (quando 

houver), além de reportar-se ao preposto da empresa sempre que necessário e fazer chegar ao 

superior hierárquico todas as dificuldades que fugirem as respectivas competências. 

Essas são apenas algumas das obrigações do fiscal de contratos. É necessário pontuar 

que todas as obrigações dos fiscais técnicos e administrativos estão estabelecidas no anexo VIII 

da I.N. nº 05/2017-SEGES/MPDG (BRASIL, 2017a).  

Seguindo com a consulta pelo sistema, é possível acessar a aba ‘Fiscais’. O espaço é 

destinado para o cadastramento dos fiscais do contrato e dos gestores de contratos, responsáveis 

pelo acompanhamento da contratação. O cadastro aparentemente ocorre à proporção que é feita 

a designação oficial do agente por intermédio de portaria. No caso em tela, só foi possível 

observar a designação do fiscal e do respectivo substituto. 

Nas abas de ‘Aditivos’, ‘Apostilamentos’, ‘Anexos’ e ‘Garantias’, o sistema 

disponibiliza espaço para que a equipe gestora faça uploads dos referidos arquivos. Na aba 
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‘Ocorrências’, há espaço para registrar as ocorrências da contratação. Nesse campo o agente 

deve lavrar todas as questões pendentes de solução para, em seguida, serem levadas a termo 

contra a empresa contratada. No IFRN, o livro de ocorrências está inserido no SUAP.  

Por fim, a aba ‘Mão de obra’ é um espaço destinado ao cadastro dos empregados da 

empresa contratada que prestam serviços à unidade. 

A partir da consulta pública, realizada no portal do SUAP, percebe-se que as 

informações inseridas no sistema são essenciais para o acompanhamento da execução dos 

contratos firmados com a Instituição. Importante ressaltar que o sistema armazena informações 

e documentos referentes a todos os contratos, sejam eles de caráter continuado ou não. 

Depois da descrição de como é realizado o registro do contrato no SUAP, procede-se às 

considerações sobre o processo de gestão e fiscalização. Tal processo deve iniciar-se no 

momento anterior da contratação, posto que o artigo 21, inciso I, alínea ‘d’, da IN nº 05/2017 – 

SEGES/MPDG recomenda a indicação do fiscal de contratos para compor a equipe de 

planejamento da contratação (BRASIL, 2017a). Segundo Pires (2020, p. 73), “o momento 

propício para apresentação da função ao fiscal é quando se inicia o planejamento da contratação 

do serviço”. Com essa recomendação, a norma pretende criar uma atmosfera de familiaridade 

que envolve toda a equipe com o processo de contratação. 

Contudo, a respeito da norma supramencionada, no IFRN a recomendação ainda não é 

realidade. Tal conclusão foi apontada pela Auditoria Interna no Relatório de Auditoria 1/2020 

- CONSE/AUDGE/RE/IFRN, emitido em 06/08/2020, quando constatou a inexistência de 

designação da equipe de fiscalização, conforme incentiva a norma, e recomendou que o 

Instituto adotasse tal medida para as contratações futuras (BRASIL, 2021b). 

Ainda no âmbito do Relatório de Auditoria 1/2020 - CONSE/AUDGE/RE/IFRN, 

quando indagada sobre a designação tempestiva dos fiscais de contratos a ser realizada no 

momento inicial do planejamento da contratação, a PROAD emitiu a seguinte resposta: 

 

Os processos licitatórios no IFRN ocorrem de forma descentralizada. Assim, cada 

campus é responsável por seus respectivos certames. Contudo, a PROAD orienta a 

seguir as instruções da IN SEGES/MP nº 05/2017, de modo que após a Diretoria de 

Administração (DIAD) do campus receber e analisar o Documento de Oficialização 

da Demanda (DOD) e demais documentos correlatos; constatadas a necessidade da 

contratação e a correta instrução processual; bem como a indicação da equipe cuja 

competência técnica atenda ao objeto pleiteado, o processo é encaminhado à 

Diretoria-Geral para emissão da Portaria, indicando os(as) servidor(as) que 

constituirão a Equipe de Planejamento da Contratação (BRASIL, 2021b, p. 53). 

 

Inicialmente a PROAD ressalta que os processos licitatórios ocorrem de forma 

descentralizada. Ainda segundo sua resposta, as unidades são orientadas a seguir a I.N. 
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05/2017-SEGES/MPDG, entretanto não parece que as unidades têm realizado a designação dos 

fiscais de contratos para compor a equipe de planejamento da contratação, como é recomendado 

pela norma. Visto que, segundo o relatório de auditoria, a instituição falhou ao não designar 

tempestivamente o fiscal de contratos no momento do planejamento da contratação. Para a 

auditoria interna, o procedimento correto não foi adotado pelo Instituto (BRASIL, 2021b). 

O ato de designar o fiscal de contratos depois de iniciada a contratação não constitui 

infração à norma, entretanto o propósito de recomendar a designação da equipe de gestão e 

fiscalização de contratos para compor a equipe de planejamento da contratação (ou seja, ser 

designada antes mesmo de iniciado o processo licitatório) é promover o contato da equipe com 

todos os procedimentos da contratação ainda na fase interna do processo licitatório, uma vez 

que, pelo menos em tese, a equipe acompanhará o contrato até o término da sua execução 

(FURTADO et al., 2019). Ocorre que, como bem relatou a PROAD em sua resposta no 

Relatório de Auditoria 1/2020 - CONSE/AUDGE/RE/IFRN, as unidades do IFRN são 

descentralizadas (BRASIL, 2021b).  

Aparentemente, os processos organizacionais de fiscalização e gestão contratuais no 

IFRN são iniciados quando ocorre a designação do fiscal de contratos para exercer a função, e 

o respectivo cadastro do contrato no SUAP. De acordo com os dados públicos coletados no 

SUAP, praticamente todos os contratos são fiscalizados por apenas um fiscal, e, na ausência 

deste, quem assunte é seu respectivo suplente (IFRN, [201-], [1]). Assim, é possível perceber 

que as funções de fiscalização administrativa e técnica são exercidas por agente único, ainda 

que a I.N. 05/2017-SEGES/MPDG preveja a existência de dois fiscais (sendo um técnico e 

outro administrativo) para cada contratação, a depender da complexidade do objeto contratado 

(BRASIL, 2017a). 

Em nível de processos organizacionais, o SUAP tem um papel fundamental em termos 

de ferramenta tecnológica. Percebe-se que depois do lançamento dos dados do contrato no 

sistema e da devida designação dos agentes (fiscal e gestor) ambos se tornam aptos a gerir e 

fiscalizar o contrato no SUAP. 

Na via do sistema informatizado, dentre os procedimentos mais instrumentalizados 

pelas equipes, o que mais se repete é a instrução processual dos pagamentos. Tal procedimento 

ocorre invariavelmente todos os meses, visto que ao receber a Nota Fiscal/Fatura, o fiscal 

procede à medição, que consiste no ato inicial da liquidação da despesa pública.  

Conforme visto na figura 9, na aba ‘cronograma’ são previamente cadastrados todos os 

pagamentos por ordem cronológica. Ao passo que as competências terminam e a nota 

fiscal/fatura é emitida pelo fornecedor, o fiscal procede com a medição, que conforme descrito, 
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tem o propósito de atestar que o serviço foi devidamente prestado e que os documentos 

necessários à comprovação da situação fiscal, trabalhista e previdenciária da contratante 

encontram-se válidos. A validação é realizada mediante consulta da documentação enviada pela 

contratada junto ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (BRASIL, 

2017a).  

Concomitantemente à conferência dos documentos enviados pela contratada, o fiscal de 

contratos procede à confecção do IMR – Instrumento de Medição de Resultados, conceituado 

como um “mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente 

observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e 

respectivas adequações de pagamento” (BRASIL, 2017a). O referido mecanismo é utilizado 

como parâmetro para a realização dos pagamentos com foco no resultado (PIRES, 2020). Sendo 

usado para aplicar eventuais redimensionamentos nos valores preestabelecidos na medição. 

Após atestar que o serviço foi executado e que os documentos da empresa contratante 

estão dentro do prazo de validade, o fiscal procede à instrução do processo eletrônico, no qual 

toda documentação é anexada e encaminhada para o gestor de contratos. Este, por sua vez, 

realiza a verificação dos dados e encaminha para o gestor financeiro autorizar o pagamento. Em 

seguida, o processo segue para a Coordenação de Finanças e Contratos (comum na maioria dos 

campi) e, depois de passar pelo ordenador da despesa, segue para pagamento e procedimentos 

de finalização. 

A observância dos dados disponíveis no SUAP não deixa claro se o fiscal de contratos 

realiza o ‘recebimento provisório’ do serviço prestado e elabora o relatório circunstanciado, 

com vista a subsidiar o gestor de contratos na elaboração do termo circunstanciado que 

instrumentaliza o ‘recebimento definitivo’ do serviço. Essas novas ferramentas foram 

estabelecidas pela I.N nº 05/2017-SEGES/MPDG, e pretendem garantir que o serviço tenha 

sido prestado com o grau de qualidade compatível com o que fora contratado (BRASIL, 2017a). 

Também não há evidências que a entidade promove a reunião inicial de fiscalização 

prevista no art. 45 da I.N. nº 05/2017-SEGES/MPDG. Cujo propósito é apresentar à equipe um 

Plano de Fiscalização contendo todas as obrigações contratuais e toda a estratégia de 

fiscalização a ser adotada, além da documentação relacionada à fiscalização do contrato 

(BRASIL, 2017a). 

A referida ausência foi constatada pela CGU no relatório de avaliação, fruto de uma 

ação de auditoria realizada em 2018. Segundo o órgão de controle as falhas apontadas no 

relatório poderiam ter sido minimizadas se a entidade tivesse promovido a referida reunião 

(BRASIL, 2019a).  
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A breve sistematização supra-apresentada, resultado da consulta efetuada à área pública 

do SUAP, teve a intenção de demonstrar como a instituição trata os processos de pagamentos 

de contratos continuados. Aparentemente, para esse tipo de processo o agente segue os padrões 

estabelecidos pelo sistema. 

No que diz respeito ao arcabouço normativo institucional, utilizado para 

instrumentalizar a gestão e fiscalização de contratos, observa-se a inexistência de manuais de 

gestão e fiscalização de contratos. A referida ausência documental pode provocar a falta de 

padrões apontados pela auditoria interna do IFRN. Em sua pesquisa, Assunção (2018, p. 106), 

aponta que “há mais familiaridade e conhecimento, por parte dos fiscais e gestores de contratos, 

sobre os documentos produzidos pela Instituição”, isso se comparado a normas gerais. De tal 

maneira que os agentes tendem a conhecer melhor os documentos produzidos pela entidade. 

Conforme análises presentes nos Relatórios da Auditoria Interna dos anos de 2016 a 

2020, os processos institucionais de fiscalização e gestão de contratos padecem de vários 

problemas, dentre os quais se destaca a falta de padronização desses processos. O histórico de 

emissão dos relatórios revela que a instituição vem sendo auditada anualmente, ao menos desde 

2016, com ações de auditoria direcionadas à gestão e fiscalização de contratos (BRASIL, 

2021b). 

Entretanto, apesar de passar por processos sucessivos de auditoria, percebe-se que a 

instituição não tem promovido ações tendentes a padronizar seus procedimentos de gestão e 

fiscalização de contratos. Diante da aparente inércia institucional no campo da gestão e 

fiscalização de contratos, entende-se que esses processos não têm recebido a devida atenção da 

gestão do IFRN.  

A análise dos referidos relatórios indica que as unidades do IFRN, por agirem de forma 

descentralizada, não dispõem de unicidade de procedimentos ou padrões de ação previamente 

estabelecidos pela instituição (BRASIL, 2021b). A inexistência de padrões de gestão e 

fiscalização de contratos é exporto no relatório de auditoria 01/2020 de 06/08/2020. Segundo 

uma resposta enviada pela PROAD a instituição...  

   

[...] indicou uma Comissão para elaboração do Manual de Gestão e Fiscalização de 

Contratos do IFRN (Processo 23421.001250.2020-63) no intuito de padronizar os 

procedimentos, sem prejuízo da observância aos preceitos legais correlatos ao assunto 

(BRASIL, 2021b, p. 62). 

 

Na sua resposta, a PROAD afirma que o processo para elaboração do Manual de Gestão 

e Fiscalização de contratos, com vistas a padronizar os procedimentos, foi iniciado em 2020. 
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Contudo, ao consultar a área pública do SUAP e informar o número do processo mencionado 

na resposta, constata-se que a referida comissão foi suspensa a pedido dos membros, os quais 

alegaram a instabilidade político-institucional, assim como os efeitos adversos provocados pela 

pandemia de covid-19 (SARS-cov-2), que impôs a perspectiva do trabalho remoto (IFRN, 

2020d). A instituição suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas, e até o fechamento 

desta pesquisa ainda não as havia retomado.  

 Dessa maneira, de acordo com o posicionamento institucional citado no relatório da 

Auditoria, e depois de efetuar consulta ao processo eletrônico nº 23421.001250.2020-63 (que 

suspendeu a portaria instituidora da comissão para elaboração do manual), constata-se que o 

IFRN não dispõe de um Manual de Gestão e Fiscalização de contratos, uma vez que seu 

processo de elaboração foi iniciado, porém não concluído. A ausência de manuais é fator que 

potencializa a falta de padronização dos procedimentos de gestão e fiscalização de contratos. 

Segundo Lapa (2018), essa falta de padronização de procedimentos é um dos principais desafios 

dos gestores de contratos de serviços terceirizados. 

Ainda sobre a falta de padronização dos procedimentos de gestão e fiscalização de 

contratos continuados, 54,3% dos fiscais de contratos, 73,7% dos gestores de contratos e 63,2% 

dos diretores de administração discordam a respeito de existir no IFRN uma padronização nos 

instrumentos de controle (manuais ou instrumentos congêneres) utilizados na fiscalização dos 

contratos continuados.  

Por conseguinte, percebe-se a existência de convergência de opiniões entre os três 

segmentos consultados, quando o assunto é a ausência de padronização de instrumentos de 

controles utilizados na fiscalização de contratos. Tal convergência deve-se, provavelmente, ao 

fato de estarem em constante contato com as obrigações da gestão e fiscalização de contratos, 

conhecerem a atividade que exercem e perceberem as dificuldades provocadas pela ausência de 

padrões de trabalho que ocorre na entidade. 

A percepção coletada das respostas proferidas pelos agentes investigados também 

corrobora com o que fora constatado em relatório da auditoria interna do IFRN (BRASIL, 

2021b). Para Mantovani (2019), a ausência de rotinas padronizadas no acompanhamento da 

execução contratual pode gerar sérios prejuízos à administração pública. Assim, a doutrina 

salienta que a referida ausência pode causar efeitos negativos à administração pública, 

constituindo-se, assim, um entrave à gestão e fiscalização de contratos. 

A respeito de existir no IFRN normatização interna de documentos e controles 

(documentos afins) que deem pleno suporte às atividades de gestão e fiscalização de contratos 

continuados, cerca de 47,3% dos gestores de contratos e 78,9% dos diretores de administração 
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manifestaram discordância. Nessa mesma pesquisa, os 03 segmentos consultados (Fiscais de 

Contratos, Gestores de contratos e Diretores de Administração) concordam que a falta de 

padronização dos procedimentos e a ausência de manuais são dois dos maiores entraves à gestão 

e fiscalização de contratos.  

Em consonância com o que foi respondido, quando consultados sobre o assunto, 91,3% 

dos fiscais de contratos concordam que um manual de fiscalização de contratos contribuiria 

muito para melhorar a realização das tarefas da equipe de fiscais de contrato. Cumpre ressaltar 

que os dados da mencionada pesquisa serão melhor analisados em momento oportuno. 

Manuais de fiscalização são essenciais para melhorar o acompanhamento da execução 

contratual. Seu uso facilita o acesso às informações, orienta com precisão a ação dos fiscais, 

otimiza os processos e procedimentos, impactando positivamente na ação dos agentes e 

evitando retrabalho, ou seja, possibilita melhorias na qualidade do serviço (PIRES, 2020). A 

utilização de manuais é uma forma de padronizar os procedimentos de controle, com o 

propósito de facilitar o monitoramento dos contratos (MANTOVANI, 2019). 

Percebe-se que, em termos de arcabouço normativo interno, a Instituição não dispõe 

de Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, e que essa falta pode levar a não 

padronização dos procedimentos. Por outro lado, a utilização evitaria retrabalhos, melhoraria 

a atuação dos agentes designados para cumprir com essa atribuição e, consequentemente, os 

controles internos inerentes ao processo de acompanhamento da execução contratual.  

Ademais, inexistindo norma interna padronizada para subsidiar as decisões dos 

gestores de contratos e fiscais de contratos, é necessário recorrer à letra da lei para obter os 

conhecimentos necessários à execução do trabalho. Isso requer que os agentes tenham 

iniciativa e busquem conhecimentos na própria norma. 

A esse respeito, quando indagados sobre a forma como procuram sanar suas dúvidas 

na atuação frente aos contratos, apenas 1,6% dos fiscais de contratos e 5,3% dos gestores de 

contratos apontaram que buscam leituras técnicas sobre o assunto. Nesse sentido, fica claro 

que a ausência de manuais constitui um entrave à gestão de contratos. Entretanto, tendo como 

base as respostas proferidas, observa-se que a falta de iniciativa dos agentes também deve ser 

considerada como elemento que impacta negativamente na busca pelo conhecimento e, 

consequentemente, dificulta o processo de acompanhamento da execução contratual. 

Tendo em vista a necessidade de responder o primeiro objetivo específico da presente 

pesquisa, constata-se que a instituição estudada dispõe regimentalmente de uma estrutura 

organizacional com setores que abarcam a gestão e fiscalização de contratos (continuados e não 

continuados) em nível de unidades descentralizadas. É importante ressaltar que não existe um 
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setor central capaz de coordenar as atividades de acompanhamento da execução contratual, 

daqueles setores que funcionam nas unidades. Contudo, dentro do plano de reestruturação da 

PROAD há indicativos da criação desse setor (IFRN, 2020e).  

No que concerne à descrição do sistema de gestão e fiscalização dos contratos 

continuados, observa-se que a entidade, em termos de tecnologia da informação, desenvolveu 

o SUAP, que serve para abrigar e controlar as informações atinentes aos contratos. O SUAP 

utiliza-se de plataforma multicampi, que atende a todas as unidades do Instituto. Entretanto, as 

tentativas de acesso à área pública do sistema são dificultadas, visto que os dados não são 

reportados de forma objetiva, o que pode constituir óbice à transparência ativa das contratações. 

Conforme descrito inicialmente, os processos organizacionais estão dispostos nos 

documentos institucionais, que preveem as atribuições dos setores responsáveis pela gestão e 

fiscalização de contratos. 

E em termos de arcabouço normativo, o IFRN não dispõe de um Manual de Gestão e 

Fiscalização de Contratos. Tal ausência causa falta de padrões nos procedimentos institucionais, 

que se constitui em entrave ao processo de gestão e fiscalização contratual. A respeito das 

questões que podem dificultar a gestão e fiscalização contratual, segue-se o próximo tópico da 

pesquisa. 

 

5.2  DIFICULDADES DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 

O presente tópico trata de responder o segundo objetivo específico da pesquisa, que visa 

identificar as dificuldades existentes na gestão e fiscalização de contratos continuados na 

concepção dos gestores, fiscais de contratos e diretores de administração. 

Conforme previsto no capítulo que trata dos Procedimentos Metodológicos, a coleta de 

dados necessária à realização da pesquisa ocorreu entre os dias 29 de janeiro de 2021 e 19 de 

março de 2021. Para proceder ao contato com os sujeitos da pesquisa, o pesquisador realizou 

consulta pública, na qual foram solicitados ao IFRN os contatos profissionais (endereços de e-

mails) dos fiscais de contratos, gestores de contratos e diretores de administração, que são os 

sujeitos que atuam na gestão e fiscalização de contratos continuados em nível institucional.  

A consulta pública foi realizada por intermédio do canal de acesso à informação do 

Governo Federal (https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br). As respostas foram remetidas 

entre os dias 28/12/2020 e 28/01/2021 (o teor das questões encontra-se no apêndice A).  

Depois de recebidos os dados da consulta, procedeu-se ao envio das mensagens de e-

mails aos 328 fiscais de contratos indicados, como também para os 22 gestores de contratos e 

21 diretores de administração. Nas mensagens, constava o convite para que o servidor (fiscal 
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de contratos, gestor de contratos ou diretor de administração) respondesse a um formulário 

eletrônico com as questões que subsidiariam a pesquisa. O Formulário eletrônico foi elaborado 

na plataforma virtual do Google Forms e anexado à mensagem de e-mail, com uma via do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Até o fechamento dos formulários eletrônicos, foram remetidas espontaneamente 128 

respostas pelos fiscais de contratos, 19 respostas dos gestores de contratos e 19 respostas dos 

diretores de administração. Salienta-se que fiscais de contratos lotados em todas as 22 unidades 

em funcionamento (Reitoria, 18 campi e 03 campi avançados) do IFRN participaram da 

pesquisa. 

De posse das respostas dos formulários de pesquisa, procedeu-se ao tratamento e à 

análise dos dados de natureza sociofuncional e operacional. Inicialmente, foi estabelecida uma 

relação etária, tempo de trabalho na instituição e tempo na fiscalização e gestão dos contratos, 

além do tempo de função dos diretores de administração, com vistas a traçar um perfil dos 

agentes envolvidos na gestão e fiscalização de contratos continuados no IFRN.  

A variável idade foi comparada entre os três segmentos de respondentes: fiscais de 

contratos, gestores de contratos e diretores de administração. Em relação aos fiscais de 

contratos, predomina a faixa etária entre 35,1 e 45 anos, na qual 49,2% dos fiscais disseram se 

encaixar, ou seja, quase metade do total. Aqueles que disseram possuir idade entre 25,1 e 35 

anos representam 34,4% do total de fiscais. As duas faixas etárias mencionadas, totaliza 83,6% 

desse grupo pesquisado, depreende-se assim, que a idade predominante dos fiscais é adulta 

entre 25 e 45 anos. 

Em relação aos gestores de contratos, os dados revelam que 47,37% possuem idade entre 

25,1 e 35 anos, seguidos de 42,1% com idade entre 35,1 e 45 anos e apenas 10,53% na faixa 

etária entre 45,1 e 55 anos. Isto é, os gestores de contratos são, na sua maioria (89,48%), 

servidores com idade entre 25 e 45 anos, faixa etária similar aos fiscais de contratos. 

No que se refere aos diretores de administração, 42,1% encontram-se na faixa etária de 

35,1 a 45 anos, em seguida a faixa entre os 25,1 e 35 anos que corresponde 31,5%, de forma 

que 15,8% encontram-se na faixa de 45,1 a 55 anos e dois pequenos percentuais 5,3% com 

menos e 25 anos e 5,3% com mais de 56 anos. Ou seja, a faixa etária dos diretores de 

administração guarda na sua maior concentração cerca de 73,7% na faixa entre 25 e 45 anos. 

Dessa forma, percebe-se que os sujeitos da pesquisa estão predominantemente em uma 

faixa etária que varia dos 25 aos 45 anos de idade. 

No que concerne ao tempo de exercício no IFRN, a maioria dos sujeitos da pesquisa tem 

mais de 6 anos na instituição, sendo que 63% dos fiscais de contratos estão nessa marca, assim 
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como 66,7% dos gestores de contratos e 89,5% dos diretores de administração. Sendo assim, 

depreende-se que a maioria dos agentes imbuídos nas tarefas de gestão e fiscalizalização de 

contratos tem um tempo significativo de vínculo institucional no IFRN, o que, pelo menos em 

tese, impõe-lhes a obrigatoriedade de conhecer os normativos internos da instituição, tais como 

o Estatuto e os Regimentos. Os diretores de administração detêm o maior percentual de 

servidores com mais de 6 anos. Além disso, por participarem da gestão dos campi, devem ter 

um  bom conhecimento da instituição a que servem. 

No que se refere ao grau de escolaridade, a pesquisa revelou que 94,5% dos fiscais de 

contratos possuem diploma de nível superior, sendo que desse total 37,8% têm pós-graduação 

lato sensu e 37% possui pós-graduação strito sensu. Todos os gestores de contratos têm nível 

superior, sendo que 50% têm pós-graduação lato sensu e 38,9% pós-graduação strito sensu. O 

mesmo cenário se repete para os diretores de administração, cuja totalidade dos respondentes 

aponta que tem nível superior, dos quais 52% têm pós-graduação strito sensu e 36,8% possui 

pós-graduação lato sensu. Isto é, de acordo com as respostas, as equipes de gestão e fiscalização 

de contratos são compostas, na sua maioria, por servidores de nível superior, com consideráveis 

percentuais de servidores pós-graduados. 

Quando perguntados a respeito do tempo que exercem as funções de fiscais de contratos, 

a distribuição dos agentes foi variada. Existem agentes com um tempo significativo de trabalho, 

dado que 27,6%, no caso a maior parcela, com um tempo entre 2,1 e 4 anos de fiscalização, 

25,2% entre 1 e 2 anos de fiscalização, 22,8% com mais de 6 anos, 12,6% entre 4,1 e 6 anos e 

11,8% com menos de 1 ano de fiscalização. No geral, 63% dos fiscais de contratos têm mais de 

dois anos de experiência na fiscalização de contratos. 

A mesma pergunta foi aplicada aos gestores de contratos. Nesse grupo, 44,4% dos 

respondentes têm mais de 4 anos de atuação na função, ou seja, são agentes com mais 

experiência do que o grupo anterior. Cerca de 38,9% têm entre 1 e 2 anos na função. Observa-

se que os gestores de contrato têm mais tempo de atuação na função de gestão de contratos que 

os fiscais de contratos, cuja distribuição temporal apresenta-se pulverizada. 

Quando indagados a respeito dos tipos de contratos em que atuam, 60,2% dos fiscais de 

contratos responderam que exercem atividades de fiscalização somente em contratos de 

natureza continuada, ao passo que 39,8% fiscalizam também outros tipos de contratações. 

Percebe-se que os gestores exercem a gestão integral em todos os contratos das unidades. A 

esse respeito, é importante salientar que, conforme informação da Instituição, proferida em 

consulta oficial, apenas duas unidades contam com mais de um gestor de contratos, que são 
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Canguaretama e São Paulo do Potengi. Nas demais unidades, há apenas um gestor de contratos 

(BRASIL, 2021a). 

Praticamente todos os fiscais de contratos 90,2% afirmam que nunca atuaram como 

gestor de contratos, e uma pequena parcela correspondente a 9,8% confirmam que em algum 

momento da sua vida funcional exerceram a função de gestor de contratos.  

Por outro lado, os gestores de contratos, o serem indagados a respeito da sua atuação 

como fiscais de contratos 68,4% afirmam terem exercido a fiscalização de contratos, contra 

uma parcela de 31,6% que dizem nunca terem sido fiscais de contratos. 

Igual questionamento foi direcionado aos diretores de administração, que quando 

perguntados a respeito de ter ou não exercido a função de fiscalização e/ou gestão de contratos, 

68,4% responderam que exerceram a função de fiscal. Com relação à gestão de contratos o 

panorama se inverte uma vez que 73,7% dos diretores de administração nunca exerceram a 

gestão de contratos.  

Dessa maneira, observa-se que os agentes que atualmente exercem a fiscalização de 

contratos o equivalente a 90,2%, não tiveram experiência anterior como gestores de contratos. 

Dentre os gestores de contratos e diretores de administração cerca de 68,4%, em ambos os 

casos, detém experiência de fiscalização. E em relação aos diretores de administração 73,7% 

não tem experiência na gestão de contratos. Desse modo, percebe-se que 68,4%, isto é, a 

maioria dos diretores de administração, por terem exercido o encargo conhecem na prática do 

trabalho que é desenvolvido pelos fiscais de contratos.  

A respeito da quantidade de contratos que fiscaliza 38,28% responderam que fiscalizam 

somente 1 contrato, 23,44% fiscalizam 2 contratos, 19,53% fiscalizam mais de 4 contratos, 

13,28% fiscalizam 3 contratos e 5,47% fiscalizam 4 contratos. Observa-se que o quantitativo 

de contratos continuados por fiscal é pulverizado cerca de 75% dos agentes fiscalizam até 3 

contratos, uma parcela reduzida 25% ficam com 4 ou mais contratos. 

Um contraponto importante a ser traçado, diz respeito à sobrecarga de trabalho dos 

fiscais, quando foram indagados a respeito de eventuais sobrecargas por realizar as atividades 

de fiscal de contratos junto com as demais atribuições que acumula enquanto servidor, 37,8% 

se dizem moderadamente sobrecarregado, 22% se acham pouco sobrecarregado, 18,1% muito 

sobrecarregado, 15% se dizem indiferente ao passo que e 7,1% julgam que não estão nada 

sobrecarregados. 

Para uma melhor visualização da questão elaborou-se o gráfico 2 a seguir que representa 

a relação entre número de contratos fiscalizado por agentes versus a quantidade de fiscais que 

se dizem sobrecarregados. Para melhor entendimento foram mescladas as categorias de resposta 
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‘Moderadamente sobrecarregado(a) e Muito sobrecarregado(a)’, também ‘Nada 

sobrecarregado(a) e Pouco sobrecarregado(a)’ por motivos de impossibilitar aplicação correta 

do teste. E a categoria 4 contratos fiscalizados e mais de 4 contratos fiscalizados também foi 

mesclada. 

 

Gráfico 2 – Relação entre nº de contratos fiscalizado versus sobrecarga do fiscal 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

O gráfico 2 mostra o cruzamento entre o grau de sobrecarga alegado pelos fiscais e a 

quantidade de contratos continuados em que o fiscal de contratos atua. Na primeira coluna 

observa-se que os fiscais que atuam em apenas 01 correspondem a 33,33% daqueles que se 

dizem sobrecarregados. Aqueles que atuam em 02 contratos correspondem a 18,06% dos que 

se dizem sobrecarregados. Os fiscais que atuam em 03 contratos correspondem a 12,50% dos 

que alegam algum tipo de sobrecarga. E na última coluna aqueles que atuam em 4 contratos ou 

mais que correspondem a 36,11% dos que alegam algum tipo de sobrecarga. 

Observando-se os dois extremos do gráfico dentre as respostas daqueles fiscais que 

atuam em 04 ou mais contratos e aqueles que atuam em apenas 01 contrato, temos que os fiscais 

que disseram se sentir moderadamente ou muito sobrecarregados possuem proporcionalmente 

maior quantidade de contratos, pois 36,11% desses atuam em 4 ou mais contratos, enquanto 

apenas 10,53% dos que estão indiferentes atuam em 4 ou mais contratos, e o mesmo em apenas 

10,81% dos que estão nada ou pouco sobrecarregado. 

A interpretação também é válida olhando para o número mínimo de contratos, aqueles 

que estão moderadamente ou muito sobrecarregados equivalem a 33,33%, enquanto os que 
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estão indiferentes e nada/pouco sobrecarregados apresentam 52,63% e 40,54% 

respectivamente, atuando em apenas 1 contrato. 

No cenário de análise dos extremos é possível perceber que existe significância 

estatística na associação dessas variáveis, ou seja, a quantidade de contratos influencia no grau 

de sobrecarga do fiscal, de forma que quão maior o número de contratos, maior é o grau de 

sobrecarregado(a). No geral percebe-se que a maioria dos fiscais de contratos fiscalizam até 03 

contratos, ainda assim 63,89% dos fiscais alegaram sobrecarga fiscalizando até 03 contratos. 

Os dados apresentados no gráfico 2 demonstram que até mesmo dentre aqueles fiscais 

de contratos que atuam em apenas 01 contrato há alguma queixa de sobrecarga. Segundo Pires 

(2020), a sensação de sobrecarga em um percentual alto de fiscais pode ser um ponto negativo 

para o exercício da fiscalização. Essa sensação pode gerar perda da eficiência, isso ocorre se o 

fiscal não dispuser de tempo para exercer as atribuições.  

Do ponto de vista normativo, a I.N. 05/2017-SEGES/MPDG, não estabelece limite de 

contratos a ser fiscalizado por cada agente público designado, neste sentido, Pereira (2017), 

salienta que a instituição deve observar quantos contratos estão sendo atribuídos a cada fiscal 

de modo que estes não fiquem sobrecarregados e isso não obste a eficácia dos trabalhos.  

A presente pesquisa não reportou elementos mais profundos que fossem capazes de 

mensurar a sobrecarga dos fiscais de contratos. Desta maneira, caberia a instituição averiguar 

se os agentes acumulam muitas outras funções que inviabilize a fiscalização de 01 contrato. 

Uma vez que dentre os fiscais que alegam sobrecarga 33,33% atuam em apenas 01 contrato e 

36,11% dos que alegam sobrecarga atuam em 04 ou mais contratos. 

Neste sentido, é importante destacar que o enunciado com maior percentual de 

discordância foi: a equipe disponibilizada pelo IFRN para gerir/fiscalizar os contratos 

continuados é suficiente, para esse enunciado a percepção dos fiscais de contratos teve um 

percentual de discordância de 65,5% e na percepção dos gestores de contratos atingiu 100% de 

discordância. Ou seja, tanto fiscais de contratos como gestores de contratos percebem que as 

equipes de fiscalização de contratos disponibilizadas pelo IFRN são insuficientes. 

Dentre os diretores de administração 73,7% confirmam que a equipe disponibilizada 

pelo IFRN para gerir/fiscalizar os contratos continuados não é suficiente. Ou seja, os grupos 

de sujeitos da pesquisa concordam majoritariamente que as equipes de gestão e fiscalização 

de contratos disponibilizadas pelo IFRN para atuar nos encargos de gerir e fiscalizar os 

contratos são insuficientes. 

Essa discordância pode corroborar com a questão anterior, visto que naquele 

questionamento houve um grau elevado de agentes que alegam sobrecarga. Ainda sobre esse 
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ponto, é válido destacar que 38,6% dos fiscais de contratos continuados atuam também como 

Fiscais de outros tipos de Contratos.  

Em síntese é possível observar que a discussão em torno da distribuição dos contratos 

fiscalizados por cada agente ensejou uma controvérsia a respeito da questão da possível 

sobrecarga de trabalho que segundo os fiscais ocorre nas atuações na função para os quais foram 

designados. Ademais é pertinente salientar que essa sobrecarga pode ensejar um entrave a 

fiscalização contratual sendo prejudicial a eficácia do serviço.  

Deste modo é importante que a Instituição monitore se o fiscal está com sobrecarga de 

trabalho e se está apto ao exercício da fiscalização, a fim de avaliar se as alegações são 

pertinentes e em sendo, tomar as devidas providências. Quais sejam, adotar medidas para 

capacitar o agente no caso de comprovada inabilidade e no caso de sobrecarga proceder o 

redimensionamento do trabalho da fiscalização dos contratos. 

A seguir procede-se a discussão em torno da distribuição dos contratos pelos gestores 

de contratos. Os gestores de contratos têm uma distribuição de contratos mais equilibrada que 

os fiscais de contratos, visto que 44,4% dos agentes atuam como gestores em mais de 21 

contratos, 22,2% entre 6 e 10 contratos, 16,7% entre 16 e 20 contratos, 11,1% entre 11 e 15 

contratos, e apenas 5,6% dos agentes responderam que atuam como gestores entre 1 e 5 

contratos. Significa dizer que a distribuição dos contratos é concentrada em poucos gestores. 

Além disso é pertinente salientar que 100% dos gestores atuam em contratos continuados e não 

continuados. 

Observa-se que os gestores de contratos têm uma quantidade significativa de contratos 

para gerir se comparado aos valores dos fiscais de contratos. Também é importante atentar o 

fato de que os gestores atuam na gestão de todos os tipos de contratação o que enseja uma 

responsabilidade redobrada. Em função das atribuições frente a contratada eles precisam ter 

amplo conhecimento em relação à matéria. Segundo Lima (2017), o gestor de contratos se 

responsabiliza por acompanhar a fiscalização do contrato, sendo responsável pelos 

encaminhamentos e agindo conforme as ocorrências informadas pelos fiscais. O gestor é o 

representante da Administração do IFRN junto às contratadas sendo responsável por aquelas 

questões que interferirão na continuidade ou não da prestação do serviço. 

A questão da sobrecarga de trabalho explorado no grupo dos fiscais de contratos não 

teve espaço na pesquisa direcionada aos gestores de contratos. De forma que 89,4% dos 

gestores afirmam que além das atividades administrativas rotineiras também realizam 

atividades inerentes ao acompanhamento da fiscalização contratual. Sendo assim percebe-se 
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que a maioria dos gestores além das atividades de gestão contratual atuam em outras 

atividades administrativas. 

A partir deste ponto pretende-se identificar as dificuldades existentes na gestão e 

fiscalização de contratos continuados na percepção dos gestores de contratos, fiscais de 

contratos e diretores de administração. Para isso, na tabela 3 está descrita a questão na qual os 

fiscais de contratos foram convidados a atribuir uma nota aos eventos que na percepção deles 

provoca mais entraves a fiscalização dos contratos. 

 

Tabela 3 – Dificuldades na percepção dos fiscais de contratos – parte I 
Considerando os eventos descritos a seguir classifique 

aqueles que mais dificultam a fiscalização contratual, onde 1 

pouco dificulta e 5 muito dificulta a gestão contratual. 

Notas % 

1 2 3 4 5 4+5 

Dificuldades para conciliar a função de fiscal de contratos com 

outras atribuições de seu cargo e/ou função. 
25 10 32 29 32 47,6% 

Ausência de setor central, responsável por atender as demandas 

da gestão/fiscalização de contratos de forma sistemática. 
17 18 38 22 33 42,9% 

Falta de capacitação e treinamento adequado para o exercício da 

função de fiscal. 
5 18 28 27 50 60,1% 

Falta de padronização de procedimentos pelo IFRN. 8 16 24 29 51 62,5% 

Baixo envolvimento da equipe de fiscalização. 24 27 26 27 24 31,9% 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

Conforme descrito na tabela 3, o agente deveria atribuir uma nota a cada um dos cinco 

eventos listados. Na última coluna da tabela, sintetizou-se os valores percentuais 

correspondente aos somatórios das notas 4 e 5, que são aquelas que representam os maiores 

graus de dificuldade. O evento que diz respeito a dificuldades para conciliar a função de fiscal 

de contratos com outras atribuições de seu cargo e/ou função teve concordância mediana, como 

visto numericamente, 19,53% disseram grau de dificuldade 1, 25% grau 3, 22,66% grau 4 e 

25% grau 5, de forma que o somatório das notas 4 e 5 resultou em um percentual de 31,9% para 

esse evento.  

O evento que trata da ausência de setor central, responsável por atender as demandas 

da gestão/fiscalização de contratos de forma sistemática também teve avaliações bem 

distribuídas, porém com uma maior concentração no nível de dificuldade 3, que teve 29,7% das 

respostas. E o mesmo ocorre para o evento que se refere ao baixo envolvimento da equipe de 

fiscalização, que teve todos os níveis de avaliação muito próximo de 20%. 
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A distribuição de respostas dos três eventos supracitados é dispersa, isto é, não há 

concentrações grandes em poucos graus de dificuldade, o que significa que na percepção dos 

fiscais de contratos esses 3 eventos possuem bastante variação de dificuldade, uns acham que 

dificultam muito o trabalho e outros acham que dificultam pouco, sem unanimidade. 

Os eventos que tratam da falta de capacitação e treinamento adequado para o exercício 

da função de fiscal e falta de padronização de procedimentos pelo IFRN são diferentes, eles 

possuem opinião muito mais centrada. Observa-se que esses eventos, receberam 

respectivamente 60,1% e 62,5% das notas 4 ou 5, indicando que o grau de dificuldade que esses 

eventos geram para execução da função de fiscal é maior do que os outros. 

À vista disso, percebe-se que em um primeiro momento os fiscais de contratos 

consideram a falta de padrões como sendo um potencial entrave ao processo de fiscalização de 

contratos e logo em seguida é apontada a falta de capacitação dos agentes como outro 

importante entrave na percepção dos fiscais de contratos. Além disso, necessário se faz 

considerar que não muito longe das primeiras alternativas ficou o evento que trata das 

dificuldades para conciliar a função de fiscal de contratos com outras atribuições de seu cargo 

e/ou função. 

Com relação ao aspecto da falta de padrões cerca de 54,3% dos fiscais de contratos 

manifestaram discordância a respeito de existir no IFRN padronização nos instrumentos de 

controles utilizados na fiscalização dos contratos continuados. Desta maneira, comparando-se 

as manifestações da questão anterior com esta que procura captar a concordância dos agentes, 

percebe-se uma nítida discordância sobre a existência de uma padronização na fiscalização de 

contratos continuados do IFRN.  

A falta de padrões reportada pelos fiscais de contrato, é uma realidade presente na 

instituição e que pode prejudicar a eficácia da fiscalização, principalmente quando os fiscais de 

contratos declaram falta de conhecimento acerca da legislação (NEVES, 2018). De modo que, 

com vista a evitar condutas que possam gerar riscos de prejuízos a administração pública é 

essencial que haja procedimentos padronizados e condizentes com a legislação em vigor 

(MANTOVANI, 2019). 

Percebe-se que a ausência de padrões de trabalho para a fiscalização de contratos é 

um dos sérios entraves a esse processo no IFRN. Tal evento guarda relação com a ausência 

de manuais (ou congêneres) elementos capazes de servir como norteadores a atuação dos 

agentes no encargo de fiscais de contratos. 

Em outra questão, os fiscais de contratos foram indagados sobre possíveis eventos que 

dificultam a fiscalização de contratos. Foram listados mais quatro eventos diferentes daqueles 
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apresentados na primeira questão e um espaço para eventuais manifestações espontâneas. 

Conforme segue: Desconhecimento acerca da legislação que trata do tema; Deficiência do 

SUAP; Dificuldade de diálogo com o Gestor do contrato correspondente; Ausência de manuais 

de gestão e fiscalização de contratos. Para esse questionamento o respondente poderia escolher 

até duas alternativas.  

Como resultado os fiscais de contratos elegeram de forma expressiva dois dos eventos 

com maior grau de dificuldade, sendo que a Ausência de manuais de gestão e fiscalização de 

contratos recebeu 42% das respostas e Desconhecimento acerca da legislação que trata do tema, 

recebeu 41% das respostas. Conforme pode ser percebido no gráfico 3:  

 

Gráfico 3 – Dificuldades na percepção dos fiscais de contratos – parte II 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

No gráfico 3, ilustra-se que um pequeno percentual, cerca de 4%, dos fiscais de contratos 

do IFRN apontam a deficiência do SUAP e cerca de 2% apontam a dificuldade de diálogo com 

o Gestor do contrato como eventos que dificultam a fiscalização contratual.  

A questão da ausência de manuais reportada como dificuldade recebe a devida 

importância da doutrina, pois manuais contribuem para acompanhar melhor a execução do 

contrato, seu uso facilita o acesso às informações. É uma ferramenta que causa um impacto 

muito positivo pois tende a contribuir para a eficiência da fiscalização de contratos. O manual 

tem a seu favor o argumento de ser um instrumental de baixo custo que pode otimizar 

processos e procedimentos, propiciando melhorias na tomada de decisão. Manuais geram 

alto impacto aos servidores que acompanham a execução de serviços continuados (PIRES, 

2020). 
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A respeito da existência no IFRN de normatização interna de documentos e controles 

(documentos afins) que deem pleno suporte às atividades dos fiscais de contratos continuados, 

48% dos fiscais neutralizaram as manifestações, 36,2% discordaram e somente 15,8% 

concordaram. Os dados demonstram o que fora abordado na pesquisa, o somatório dos valores 

percentuais daqueles fiscais que manifestaram discordância e dos que se mantiveram na 

neutralidade representa 84,2% das respostas, confirma que a Instituição não dispõe de 

normatização interna para tratar da fiscalização contratual. A ausência de normatização interna 

(manuais e congêneres), gera difusões de entendimentos nos atos administrativos que podem 

prejudicar a compreensão do melhor caminho para a otimização do acompanhamento da 

execução contratual.  

Outro evento que merece destaque é que 82,7% dos agentes concordam que a criação, 

de um setor sistêmico, munido de liderança, coordenação e ações voltadas para apoiar os 

fiscais de contratos na realização das atribuições é imprescindível para maior eficiência da 

gestão e fiscalização de contratos.  

O Instituto ainda não possui setor central, entretanto na percepção dos fiscais de 

contratos a eventual criação desse setor, poderia melhorar a fiscalização. A esse respeito é 

necessário ressaltar que dentre as ações de reestruturação da PROAD, tratada anteriormente, 

encontra-se a proposta de criação de um setor central de contratos (IFRN, 2020e). 

Outro evento que foi apontado pelos fiscais de contratos como potencial entrave a 

fiscalização de contratos foi o desconhecimento acerca da legislação que trata do tema. Para 

trabalhar esse assunto é preciso abordar que, quando indagados a respeito de como sanam as 

dúvidas durante a tarefa de fiscalização, apenas 1,6% dos fiscais de contratos afirmam que 

procuram por leituras técnicas sobre o assunto.  

Ainda nesse sentido, apenas 23,6% dos fiscais de contratos confirmam que sempre 

buscam formas de se qualificar em cursos e formações na internet, sobre o tema contratos 

continuados. As análises apontam para uma percepção de agentes que admitem que o 

desconhecimento da legislação é um entrave a gestão de contratos, mas apenas a parte menor 

desses agentes busca informações sobre o assunto em publicações técnicas. 

Um contraponto específico necessita ser traçado neste momento, se 37% dos fiscais 

de contratos discordam da assertiva de sempre buscar formas de se qualificar sobre o tema e 

39,4% neutralizam as respostas, significa que parcela equivalente a 76,4% dos fiscais de 

contratos não busca maneiras de se qualificar. 

Outrossim, em que pese ser a falta de capacitação um entrave a fiscalização contratual, 

a pesquisa revela que também falta aos fiscais iniciativa em buscar conhecimento. A 
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Administração Pública deve capacitar os agentes, mas diante dos dados é perceptível que a falta 

de interesse em buscar meios de se qualificar por iniciativa própria dos fiscais também pode vir 

a constituir um entrave a gestão e fiscalização contratual.  

Para o fiscal a falta de capacitação e o desconhecimento acerca dos paramentos 

normativos, reduz a capacidade fiscalizatória, colocando-o em dificuldade. Sem capacitação 

o fiscal deixa de conhecer aquilo que é essencial para exercer o controle da fiscalização além 

das responsabilidades enquanto fiscal (NEVES, 2018). Para exercer uma boa fiscalização os 

fiscais de contrato devem conhecer a legislação, a doutrina e a jurisprudência do TCU, além de 

serem detentores de conhecimentos específicos e aprofundados acerca da área que fiscalizam 

(VIEIRA, 2014). 

A falta de capacitação e treinamento adequado para o exercício da função de fiscal, 

também é apontado como entrave à fiscalização de contratos. Quando indagados se haviam 

participado de capacitação a maioria dos fiscais de contratos responderam afirmativamente, 

52,3% participaram de capacitação depois de assumir a fiscalização do contrato, 41,4% não 

participaram de capacitação, 4,7% participaram de capacitação antes de assumir a fiscalização 

de contratos e 1,6% participaram antes e depois de assumir a fiscalização.  

A falta de capacitação específica dirigida aos fiscais de contratos pode fragilizar a 

eficácia da fiscalização contratual. Segundo Pires (2020), as constantes mudanças na legislação 

repercutem muito na vida dos fiscais de contratos e das instituições, de forma que se torna 

necessário que os fiscais participem de capacitações constantes para pôr em prática as novas 

diretrizes emanadas das modificações normativas. 

É importante ressaltar que mesmo alegando que a falta de capacitação é um entrave a 

fiscalização de contratos 58,6% dos fiscais de contratos receberam algum tipo de qualificação. 

Contudo, cerca de 41,4% dos fiscais de contratos alegam nunca terem recebido capacitação 

para o exercício da função. Significa dizer que a maioria dos fiscais de contratos recebeu 

qualificação, porém existe uma parcela significativa que trabalha sem nunca ter sido treinado 

para exercer essa função. 

Dentre os fiscais de contrato 64,5% discorda que a política de formação de recursos 

humanos do IFRN prioriza o agente fiscalizador de contratos. Por outro lado, 37% dos fiscais 

de contratos discordam e 39,4% neutralizaram as respostas quando se fala de buscar 

capacitações partindo da iniciativa do próprio agente, por meio de cursos e formações na 

internet, sobre o tema contratos continuados. Depreende-se que 76,4% dos fiscais de contratos 

não buscam capacitação por iniciativa própria. 
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Dessa forma, com base no que foi reportado pelos fiscais, considera-se que 

provavelmente a instituição tem ofertado oportunidades de capacitação para os agentes, 

conduto pelos percentuais apresentados tais capacitações parecem não estarem sendo 

suficientes, posto que 41,4% dos fiscais de contrato alegam nunca terem recebido capacitação 

para o exercício da fiscalização de contratos e 76,4% indicam não terem periodicidade definida 

para receber capacitação sobre o tema e, coincidentemente o mesmo percentual não busca 

capacitação por iniciativa própria. 

Em relação à falta de capacitação que é um evento também reportado pelos fiscais, é 

primordial que todos sejam capacitados, visto que a tarefa de fiscalizar contratos demanda um 

cuidado específico por parte da administração contratante. Para Furtado et al. (2019), um 

acompanhamento da execução contratual exercido por uma equipe devidamente capacitada 

constitui-se em um requisito importante no cumprimento dos princípios constitucionais da 

administração pública, em especial no que se refere ao princípio da eficiência, haja vista que, 

para atingir melhores níveis de eficiência, é essencial que o agente seja periodicamente 

capacitado para atender com dedicação e presteza a designação. 

Sobre esse assunto o Tribunal de Contas da União (TCU) no acórdão nº 1224/2018-

Plenário manifestou-se a respeito da designação de fiscais de contratos sem capacitação prévia. 

Para a corte de contas 

  

[...] a designação de servidor para a função de fiscal de contrato sem que o mesmo 

esteja capacitado para tal pode comprometer a entrega efetiva daquilo que foi 

contratado, com consequente prejuízo para o erário. Ademais, a indicação de servidor 

despreparado para o encargo de fiscal pode gerar culpa in eligendo por parte da 

autoridade que o designa (BRASIL, 2018b). 

 

Diante da situação constatada o TCU recomendou a entidade que “antes da nomeação 

do fiscal de contrato, se certifique se ele detém as competências necessárias para cumprir o 

encargo e que inclua entre o programa de capacitação de servidores da entidade curso voltado 

para a qualificação dos fiscais de contratos” (BRASIL, 2018b). 

Para a corte de contas ao adotar a capacitação dos fiscais de contratos previamente a 

designação espera-se reduzir o risco de não se indicar agentes sem a competência adequada 

para o encargo, contribuindo para um melhor acompanhamento da execução contratual. O 

Tribunal ressaltou ainda que a indicação de fiscal de contratos sem a devida capacitação é ato 

atentatório contra o princípio constitucional da eficiência previsto no art. 37 da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 2018b). 
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Segundo Pires (2020) o despreparo do fiscal de contratos pode comprometer o uso 

eficiente dos recursos públicos empregados na contratação, dado que se o fiscal é inapto para 

aquela função os riscos e falhas durante o acompanhamento da execução contratual são maiores.  

Em síntese, a análise aponta que os agentes, identificam alguns entraves a fiscalização 

de contratos. É possível detectar que eventos como Falta de padronização de procedimentos por 

parte do IFRN e a Falta de capacitação e treinamento adequado para o exercício da função de 

fiscal, são reportadas como sérios entraves a fiscalização contratual pela maioria dos fiscais de 

contratos. Tais entraves são atenuados pelo fato de os agentes, pelo menos na maioria, 

confirmarem que não têm procurado se capacitar por iniciativa própria.  

Os fiscais de contratos também apontam a ausência de setor central, responsável por 

atender as demandas da gestão e fiscalização de contratos de forma sistemática, o 

desconhecimento acerca da legislação que trata do tema e a ausência de manuais de gestão e 

fiscalização de contratos receberam significativas pontuações máximas dos respondentes. 

Sendo este último apontado pela doutrina como essencial para a melhoria na eficiência dos atos 

de gestão e fiscalização de contratos. 

Embora diversos eventos tenham sido apontados pelos fiscais de contratos como 

potenciais entraves à fiscalização de contratos continuados em nível institucional é necessário 

sintetizar aqueles que tiveram maiores destaques. Na figura 10 apresenta-se a ilustração da 

distribuição percentual das maiores notas máximas (4 e 5) atribuídas pelos fiscais de contratos 

aos eventos da primeira questão como também os valores percentuais da segunda questão:  

 

Figura 10 – Síntese percentual das respostas – Fiscais de contratos 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

Na figura 10 observa-se a comparação entre as duas questões, nela é possível 

visualizar que o evento falta de padronização de procedimentos pelo IFRN apontada na 
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primeira questão guarda relação com a ausência de manuais de gestão e fiscalização de 

contratos apontada pelos fiscais de contratos na segunda questão. Além disso, o evento 

desconhecimento acerca da legislação tem relação, segundo os respondentes, com a falta de 

capacitação. Dessa forma, os fiscais de contratos conseguem exprimir de forma sintética quais 

os eventos que causam mais dificuldade na fiscalização contratual.  

No que se refere ao percentual de 11% das respostas livres emitidas pelos respondentes 

no campo ‘outros’ os temas foram diversificados, de forma que se optou por ilustrar o teor das 

respostas em uma nuvem de palavras. As nuvens de palavras apresentam um retrato 

complementar das percepções dos atores do estudo sobre os indicadores, podendo ter várias 

utilidades, dentre os quais o destaque dos termos mais buscados nas respostas. Esse artifício 

retrata as percepções dos participantes da pesquisa permitindo a identificação das principais 

dificuldades a partir da apreciação das palavras destacas e possíveis conexões (VILELA; 

RIBEIRO; BATISTA, 2020). Em caráter ilustrativo, na figura 11 apresenta-se o resultado da 

nuvem de palavras aplicada a assertiva. 

 

Figura 11 – Nuvem de palavras que ilustra as opiniões dos fiscais de contratos 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

Na figura 11 percebe-se que as palavras que os fiscais de contratos mais enfatizaram nas 

respostas foram, contratos, fiscal, ausência, falta, fiscalização, padronização, dentre outras. 

Palavras comuns nas demais respostas deste segmento. 
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Para elaboração da figura utilizou-se o MS Office Word suplemento do office: Pro word 

cloud, com as seguintes configurações: Font > Arial; Colors > Sky; Layout > Horizontal; Case 

> Intelligent case. Para melhorar a geração da imagem “foram retirados os termos comuns do 

idioma português, isso possibilita uma ‘representação limpa’, o intuito é evidenciar apenas as 

classes de palavras que carregam sentidos e significados relevantes, tendo importância dentro 

do texto” (VILELA; RIBEIRO; BATISTA, 2020, p. 32).  

Optou-se por concentrar apenas as palavras mais importantes, sendo assim configurou-

se a nuvem para ter no máximo 100 palavras: layout > maximum words. Após a transcrição e 

readequação do texto relativo a cada questão, os textos foram selecionados e as nuvens foram 

geradas na janela apropriada da ferramenta MS Office Word.  

A partir deste ponto relatam-se as percepções dos gestores de contratos acerca das 

dificuldades à gestão de contratos. O grupo dos gestores foi submetido a uma questão similar 

àquela que os fiscais de contrato também responderam, deste modo na tabela 4, transcreve-se a 

questão.  

 

Tabela 4 – Dificuldades na percepção dos gestores de contratos – parte I 
Considerando os eventos descritos a seguir classifique aqueles que 

mais dificultam a gestão contratual, onde 1 pouco dificulta e 5 

muito dificulta a gestão contratual. 

Notas % 

1 2 3 4 5 4+5 

Dificuldades para conciliar a função de gestor de contratos com outras 

atribuições de seu cargo e/ou função 
4 1 2 3 9 63,1% 

Ausência de setor central, responsável por atender as demandas da 

gestão/fiscalização de contratos de forma sistemática 
0 3 0 2 14 84,2% 

Falta de capacitação e treinamento adequado para o exercício da 

função de gestor 
0 5 2 7 5 63,1% 

Falta de padronização de procedimentos pelo IFRN 0 0 3 3 13 84,2% 

Baixo envolvimento da equipe de gestão/fiscalização 1 0 5 2 11 68,4% 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

Conforme descrito na tabela 4, o gestor de contratos deveria atribuir uma nota a cada 

um dos cinco eventos. Na última coluna da tabela, sintetizou-se os valores percentuais 

correspondente aos somatórios das notas 4 e 5, que são aquelas que representam os maiores 

graus de dificuldade. Com relação ao nível de dificuldade que cada um representa para 

execução da função, percebe-se que para todos os eventos o grau de dificuldade foi alto, o que 

pode ser verificado através dos dados apresentados na tabela.  
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A média de dificuldade para quase todos os eventos foi acima de 4, dessa forma, 

conforme observado na última coluna da tabela 4 o somatório percentual das notas 4 e 5, 

ultrapassa 50% em todos os eventos. Os eventos, dificuldades para conciliar a função de gestor 

de contratos com outras atribuições de seu cargo e/ou função e falta de capacitação e 

treinamento adequado para o exercício da função de gestor, apresentaram um grau médio de 

dificuldade menor, que os demais eventos listados. Apesar de a soma das notas 4 e 5 terem 

resultado em um percentual de 63,1% para ambos os eventos.  

Dessa maneira, os eventos que dizem respeito a ausência de setor central, responsável 

por atender as demandas da gestão e fiscalização de contratos de forma sistemática, e o evento 

relativo à falta de padronização de procedimentos pelo IFRN, receberam ambos 84,2% do total 

das notas 4 e 5, configurando-se como aqueles de maior pontuação. E em seguida com 68,4% 

das notas máximas o evento que trata do baixo envolvimento da equipe de gestão e fiscalização.  

De acordo com as notas que foram atribuídas aos eventos apresentados para julgamento, 

percebe-se que houve uma distribuição uniforme, o que provavelmente indica que os sujeitos 

da pesquisa têm percepções convergentes em relação às dificuldades inerentes à gestão de 

contratos. É possível que essa convergência inicial notada nas respostas da questão anterior 

tenha relação com o fato de que os gestores de contratos procuram sanar as dúvidas com os 

pares. Dentre eles 63,2% confirmam que buscam sanar dúvidas na atuação como gestor de 

contratos com os demais colegas gestores de contratos. Provavelmente os gestores podem se 

comunicar mais e terem um entendimento mais consolidado a respeito do assunto. 

Diante das respostas proferidas pelos gestores de contrato, a percepção inicial é que os 

eventos, ausência de setor central, falta de padronização de procedimentos pelo IFRN e baixo 

envolvimento da equipe de gestão e fiscalização, são nessa ordem os maiores dificultadores a 

gestão de contratos no âmbito institucional. E de forma secundária, com notas menores em 

relação ao todo os eventos que tratam das dificuldades para conciliar a função de gestor de 

contratos com outras atribuições de seu cargo e/ou função e a falta de capacitação e treinamento 

adequado para o exercício da função de gestor de contratos. 

No que concerne ao questionamento sobre a falta de capacitação e treinamento 

adequado para o exercício da função de gestor de contratos, cumpre ressaltar que a assertiva 

não recebeu a maior pontuação na nota máxima, essa informação pode ser comparada a outra 

questão uma vez que quando perguntados a respeito da participação em capacitações 85,7% 

dos gestores de contratos responderam que participaram de capacitação específica, desse 

percentual 66,7% foi capacitado depois de assumir a gestão de contratos e 19% antes de 

assumir. Por outro lado, uma pequena parcela equivalente a 14,3% alega não ter recebido 
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capacitação. Aparentemente os gestores de contratos têm recebido mais capacitação que os 

fiscais de contratos. 

A respeito do tema capacitação 73,7% dos gestores confirmam que sempre buscam 

formas de se qualificar em cursos e formações na internet, sobre o tema contratos continuados. 

Dado que aparentemente os gestores tendem a procurar formas de se capacitar por iniciativa 

própria na percepção deles a falta de capacitação não seria o problema mais grave da gestão 

contratual. É relevante ponderar que essa provável disposição para buscar capacitações por 

iniciativa própria não foi verificada no grupo dos fiscais de contratos, conforme outrora 

apontado. 

Ainda com o intuito de esclarecer quais as principais dificuldades a gestão de contratos 

no IFRN, os gestores de contratos responderam sobre possíveis eventos dificultadores. Foram 

listados mais quatro eventos e um espaço para eventuais manifestações espontâneas, as 

alternativas foram as seguintes: Desconhecimento acerca da legislação que trata do tema; 

Deficiência do SUAP; Dificuldade de diálogo com o Fiscal do contrato correspondente; 

Ausência de manuais de gestão e fiscalização de contratos. Para esse questionamento o 

respondente poderia escolher até duas alternativas. A representação da questão é apresentada 

no gráfico 4, a seguir apresentado: 

 

Gráfico 4 – Dificuldades na percepção dos gestores de contratos – parte II 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

A questão demonstrada no gráfico 4 retrata que o gestor de contratos elege o evento 

ausência de manuais de gestão e fiscalização de contratos (40%) como um potencial dificultador 

a gestão de contratos, seguido pelo desconhecimento acerca da legislação que trata do tema 
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5%Desconhecimento acerca 

da legislação - 18%

Dificuldade de diálogo com 
o fiscal - 16%

Outros - 21%

Ausência de manuais Deficiência do SUAP
Desconhecimento acerca da legislação Dificuldade de diálogo com o fiscal
Outros



 

 

 

124 

 

 

(18%) e em terceiro lugar a dificuldade de diálogo com o Fiscal do contrato correspondente 

(16%), o evento que trata da deficiência no SUAP teve um pequeno percentual de 5% em 

relação ao todo. Apesar de apontarem o desconhecimento acerca da legislação como potencial 

entrave a gestão de contratos a grande maioria dos gestores de contratos (73,7%) concordam 

que buscam qualificação sobre o tema. 

Na figura 12 apresenta-se a ilustração da distribuição percentual das maiores notas 

máximas (4 e 5) atribuídas pelos gestores de contratos aos eventos da primeira questão como 

também os valores percentuais da segunda questão: 

  

Figura 12 – Síntese percentual das respostas – Gestores de contratos 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

Na figura 12 observa-se a comparação entre as duas questões, nela é possível 

visualizar que o evento falta de padronização de procedimentos pelo IFRN apontada na 

primeira questão guarda relação com a ausência de manuais de gestão e fiscalização de 

contratos apontada pelos gestores na segunda questão. Além do evento que trata do 

desconhecimento acerca da legislação que trata do tema que obteve o segundo maior percentual 

na segunda questão e se relaciona com a falta de capacitação e treinamento adequado para o 

exercício da função de gestor apontada na primeira questão. Para essa questão o evento 

ausência de setor central não encontra evento correspondente na segunda questão. 

A respeito das capacitações 84,2% dos gestores de contratos consideram que a 

capacitação profissional constante dirigida aos fiscais e gestores contribui para a prevenção 

da responsabilização subsidiária da administração pública. 

Neste sentido, enfatiza-se a percepção dos agentes envolvidos no processo de 

acompanhamento da execução contratual em torno do conhecimento de suas responsabilidades 
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enquanto gestores e fiscais de contratos. Apenas 38,6% dos fiscais dizem conhecer todas as 

consequências institucionais e pessoais de uma falha de gestão e fiscalização cometida pela 

equipe de gestores e fiscais de contratos continuados. 

Dentre os gestores de contratos 52,6% dizem conhecer todas as consequências 

institucionais e pessoais de uma falha de gestão e fiscalização cometida pela equipe de 

gestores e fiscais de contratos continuados e entre os diretores de administração 57,9% 

confirmam que tem conhecimento acerca do assunto. Os percentuais são demonstrados no 

gráfico 5 a segui: 

 

Gráfico 5 – Conhecimento acerca das consequências de falha na gestão/fiscalização 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

No gráfico 5 observa-se uma variação relevante em torno das percepções dos agentes. 

Os fiscais de contratos manifestam um percentual significativo de discordância em torno da 

afirmação o que induz entender que a maioria dos integrantes desse grupo provavelmente não 

conhece as consequências de falhas na gestão e fiscalização contratual. Os gestores de contratos 

e os diretores de administração tem uma melhor percepção dos riscos ligados a eventuais falhas 

na gestão e fiscalização contratual. Nesses dois últimos grupos os percentuais superam os 50% 

de concordância. 

Significa dizer que os gestores e diretores de administração têm uma percepção mais 

objetiva e mais consciente em torno do tema que estão trabalhando. Os fiscais de contratos, 

provavelmente por desconhecimento da legislação, conjugada com a alegada falta de 

capacitação específica, não conhecem bem os riscos envolvidos no processo de gestão e 

fiscalização contratual. 

A maioria dos sujeitos da pesquisa percebem que provavelmente o IFRN não conhece 

todas as consequências institucionais de uma falha de gestão/fiscalização cometida pela 
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equipe de fiscais/gestores de contratos continuados. Quando indagados a esse respeito 

nenhum dos segmentos formou maioria em torno da concordância. Dentre os gestores de 

contratos 42,5% e 42,1% dos fiscais de contratos manifestaram concordância e no grupo dos 

diretores de administração apenas 36,9% concordaram. Ou seja, a percepção dos sujeitos da 

pesquisa é de não concordância quando o assunto é o conhecimento da instituição acerca das 

eventuais falhas na gestão/fiscalização contratual. 

Segundo Pires (2020) a maioria das falhas provocadas no exercício da fiscalização 

contratual, decorrem do desconhecimento da legislação que abrange o tema e podem implicar 

responsabilidade civil e administrativa dos agentes e até mesmo a própria instituição caso haja 

prejuízo ao erário ou a terceiros. Dessa forma, é possível entender que os agentes envolvidos 

na gestão e na fiscalização contratual necessitam de capacitações constantes, especialmente 

para se manterem atualizados diante das constantes modificações normativas. Nesse caso o 

desconhecimento da legislação ou a falta de capacitação pode ocasionar prejuízo a 

Administração e aos agentes. 

Para Assunção (2018), os agentes (gestores e fiscais de contratos) possuem um papel 

vital no processo de acompanhamento da execução contratual o correto desempenho das 

atribuições constitui-se em salvaguarda para o agente e para a instituição frente as 

possibilidades de responsabilização judicial. Percebe-se que o autor enfatiza a importância 

dos agentes na condução do processo de gestão e fiscalização e exalta o bom desempenho das 

atribuições para evitar problemas de responsabilização. 

Em investigação recente realizada no âmbito de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior foi evidenciado que a capacitação profissional é essencial para evitar a 

responsabilização da instituição. 

 
Esta investigação permite-nos evidenciar que a capacitação profissional dos fiscais 

e gestores de contrato contribui, de fato, para a prevenção da responsabilização 

subsidiária do IFFar Campus Santo Augusto junto à Justiça do Trabalho e que as 

suas ações de fiscalização e gestão são fundamentais para comprovar que a 

Instituição cumpre as suas obrigações legalmente instituídas e, ainda, que existe 

uma relação entre as principais reclamações trabalhistas nas ações judiciais com 

uma baixa frequência da fiscalização dos documentos demissionais dos 

trabalhadores das empresas contratadas (ASSUNÇÃO, 2018, p. 114). 

 

Nas palavras do autor foi possível detectar que a ação eficaz da equipe de gestão e 

fiscalização contratual colaborou para reduzir as possibilidades de responsabilização judicial 

da instituição. Ademais, o fiscal e o gestor de contratos devem ter a exata noção das 

responsabilidades e entender que a responsabilização do ente é “a consequência que mais 
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provoca danos para o ente público e a mais combatida nas diretrizes fiscalizatórias elencadas 

na legislação normativa” (NEVES, 2018, p. 87). 

Na dicção dos autores percebe-se que é essencial fomentar a capacitação entre as 

equipes de gestão e fiscalização contratual, e para além disso, esclarecer os agentes a respeito 

das obrigações frente ao encargo de gestor e fiscal de contratos. A propósito, a percepção dos 

agentes de que a instituição não conhece suas próprias responsabilidades perante a execução 

contratual pode derivar do desconhecimento das responsabilidades individuais frente ao 

encargo que assumem. 

A respeito da responsabilidade dos agentes perante o encargo de gestor de contratos e 

fiscal de contratos, é indispensável alertar que o desconhecimento da norma pode gerar 

prejuízos ao erário e ao agente. Em relação a prejuízos causados por um ineficaz 

acompanhamento da execução contratual cumpre atingir o cerne da questão. De acordo com os 

dois últimos relatórios de gestão o IFRN vem tendo sucessivos prejuízos em razão da ineficácia 

da gestão e fiscalização contratual, a prova disso é que:  

 

Em 2018 foram movidas 16 ações trabalhistas movidas contra empresas de 

terceirização de pessoal contratadas pelo IFRN, nas quais o Instituto responde 

subsidiariamente. O valor total das ações totalizou R$ 210.417,97, sendo as principais 

motivações o pagamento de verbas rescisórias e a aplicação de reajustes salariais 

conforme convenção coletiva da categoria profissional (IFRN, 2019a, p. 27). 

 

Ainda de acordo com a instituição o problema se repete no ano seguinte com valores 

financeiros ainda maiores, conforme disposto no relatório de gestão de 2019: 

 

No ano de 2019, foram movidas 11 ações trabalhistas contra empresas de terceirização 

contratadas pelo IFRN, nas quais o Instituto responde subsidiariamente. O valor total 

das ações foi de R$ 241.482,36 e grande parte delas envolve a garantia dos direitos 

trabalhistas dos empregados envolvidos nas contratações (IFRN, 2020c, p. 30). 

 

Os danos ao erário relatados pelo IFRN nos relatórios de gestão dos anos de 2018 e 

2019, constituem prova inequívoca de que a gestão e a fiscalização contratual atuam de forma 

ineficaz. Chama atenção o volume total do prejuízo no biênio que equivale a R$ 451.900,33, 

valor relevante para uma instituição de ensino que enfrenta sérios problemas de contenção de 

recursos financeiros. E conforme relatado teve que desembolsar os valores atinentes as ações 

judiciais. 

As informações contidas nos relatórios de gestão revelam a existência de sérios 

problemas na gestão e fiscalização de contratos. Visto que, em 2018 as motivações das ações 

judiciais são “o pagamento de verbas rescisórias e a aplicação de reajustes salariais conforme 



 

 

 

128 

 

 

convenção coletiva da categoria profissional” (IFRN, 2019a) e no ano de 2019 é relatado como 

objeto das ações judiciais “a garantia dos direitos trabalhistas dos empregados envolvidos nas 

contratações” (IFRN, 2020c), significa dizer que os fiscais não atentaram para o preceito básico 

da I.N. 05/2017 – SEGES/MPDG, que estabelece como atribuição do fiscal de contratos o 

acompanhamento das verbas trabalhistas dos empregados das empresas terceirizadas (BRASIL, 

2017a). 

Percebe-se que o dano causado é muito relevante para a instituição e pode ser atribuído 

a alguns dos eventos tidos como entraves ao processo de acompanhamento da execução 

contratual. Pode ser alegado falta de capacitação, desconhecimento em relação a legislação (ou 

a conjugação de ambos). Entretanto, dois fatores devem compor a análise empreendida, uma 

delas é que dado o teor motivacional das ações judiciais a omissão da gestão e fiscalização dos 

contratos corroborou para o desfecho do litígio. A segunda é que a instituição é conhecedora 

dos motivos que ensejaram as ações judiciais. 

O fato de conhecer a motivação das ações judiciais enseja a necessidade de providências 

por parte da instituição com o intuito de evitar que tais prejuízos se perpetuem, contudo, é 

perceptível que em 2018 nada foi feito nesse sentido, visto que o problema se repete ano pós 

ano. Ademais, não foi possível perceber se a instituição capacitou agentes no sentido de evitar 

que ocorram erros futuros, tampouco se abriu processos para apurar a responsabilidade dos 

agentes que deram causa aos prejuízos citados. 

Outro evento apontado como dificultador a gestão e fiscalização contratual é a ausência 

de manuais, que foi escolhida por 40% dos gestores de contratos. Esse evento certamente guarda 

relação com a falta de padronização expressada na tabela 4. A esse respeito 73,7% dos gestores 

de contratos discordaram sobre a existência no IFRN de uma padronização nos instrumentos de 

controle utilizados na fiscalização dos contratos continuados. 

Quando o assunto foi sobre a existência de normatização interna de documentos e 

controles (documentos afins) que deem pleno suporte às atividades dos gestores de contratos 

continuados, 47,3% dos gestores manifestaram discordância, 31,6% concordaram e 21,1% 

neutralizaram as opiniões. Em ambos os casos os agentes expressaram significativa 

discordância em relação à existência de padronização e normatização interna como elementos 

balizadores do processo de gestão dos contratos continuados.  

O aspecto da ausência de manuais também fora apontado pelos fiscais de contratos como 

um dificultador a fiscalização contratual. Ambos os grupos de sujeitos da pesquisa concordam 

que esse evento é um potencial entrave a fiscalização e a gestão contratual. Como explicitado 

anteriormente o IFRN não dispõe de manuais de gestão e fiscalização de contratos. Pela 
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manifestação dos agentes nas respostas a pesquisa essa ausência tem prejudicado os 

procedimentos de acompanhamento da execução contratual. 

Além disso os gestores de contratos apontam a dificuldade de diálogo com o fiscal, que 

recebeu 16% das respostas, contrariamente ao que fora constatado nos questionários dirigidos 

aos fiscais de contrato quando o evento que se refere a dificuldade de diálogo com Gestor foi 

escolhido por apenas 2% dos fiscais, ou seja, sem representatividade percentual para análise 

naquela ocasião. Em primeira análise pode significar uma possível dificuldade de comunicação 

pontual entre gestores e fiscais, dado que essa dificuldade é reportada de forma muito incipiente 

pelos fiscais.  

A respeito da dificuldade de diálogo entre os agentes, 73,7% dos gestores de contratos 

confirmam que a comunicação e divulgação de informações entre os envolvidos na gestão de 

contratos é feita de forma transparente e acessível para todos da equipe. Aparentemente existe 

uma boa comunicação entre fiscais de contrato e gestores de contratos, apesar de uma pequena 

parcela (aproximadamente 16%) dos gestores admitirem que há certa dificuldade na 

comunicação com os fiscais. 

Em relação ao trabalho em equipe 57,9% dos gestores concordam que a equipe 

demonstra envolvimento nos trabalhos de fiscalização de contratos, ou seja, na percepção da 

maioria dos gestores há envolvimento da equipe com os trabalhos. 

No processo de gestão e fiscalização contratual a falta de comunicação ou comunicação 

deficiente entre os agentes responsáveis pode ser um fator crítico, visto que não saber a quem 

se reportar quando acontece algum tipo de problema pode significar um entrave para todo o 

processo (PEREIRA, 2017). Quando a comunicação ocorre de forma fragmentada e não 

institucionalizada acaba por prejudicar toda sistemática organizacional, fazendo com que erros 

se tornem recorrentes na gestão contratual, elevando os cursos das contratações (ROCHA; 

MELO, 2018).  

Para Daher (2018) esse entrave relacionado a falta de comunicação apontado pelos 

gestores de contratos pode ser fruto da ausência de um processo de gestão e fiscalização 

previamente definido e sem padronização. A comunicação adequada entre os setores é essencial 

para minimizar retrabalho e contribuir para o andamento nos trâmites do fluxo processual. 

Como solução o autor sugere a ampliação da comunicação e interação entre os setores 

vinculados à gestão e fiscalização de contratos por meio da realização de reuniões mensais de 

alinhamento das atividades. 
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No que se refere ao percentual de 21% das respostas livres, salienta-se que os temas 

foram diversificados, de forma que se optou por retratar, em caráter ilustrativo, o teor das 

respostas em uma nuvem de palavras que está demonstrada na figura 13, a seguir: 

 

Figura 13 – Nuvem de palavras que ilustra as opiniões dos gestores de contratos 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

A propósito do que é observado na figura 13, tem-se que as principais palavras 

mencionadas pelos gestores de contratos são: compromisso, orientação, ausência, fiscal, setor 

e treinamento, todas elas coerentes com as opiniões dos agentes. 

Enfim, os gestores de contratos percebem como principais dificuldades: ausência de 

setor central, responsável por atender as demandas da gestão e fiscalização de contratos de 

forma sistemática e a falta de padronização de procedimentos pelo IFRN. Além da ausência de 

manuais de gestão e fiscalização de contratos, seguido pelo desconhecimento acerca da 

legislação que trata do tema e por último a dificuldade de diálogo com o Fiscal do contrato 

correspondente. 

A partir deste ponto as percepções dos diretores de administração dos campi do IFRN 

são trazidas para melhorar a compreensão do debate sobre o tema. Conforme descrito na tabela 

5, os diretores de administração foram solicitados a pontuar dentre os eventos apresentados 

quais os que mais dificultavam a fiscalização de contratos. 
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Tabela 5 – Dificuldades na percepção dos diretores de administração – parte I 
Considerando os eventos descritos a seguir classifique aqueles 

que mais dificultam a fiscalização contratual, onde 1 pouco 

dificulta e 5 muito dificulta a fiscalização contratual. 

Notas % 

1 2 3 4 5 4+5 

Dificuldades para conciliar a função de fiscal de contratos com 

outras atribuições de seu cargo e/ou função 
0 1 6 3 9 63,1% 

Ausência de setor central, responsável por atender as demandas 

da gestão/fiscalização de contratos de forma sistemática 
0 1 1 1 16 89,4% 

Falta de capacitação e treinamento adequado para o exercício da 

função de fiscal 
0 2 5 11 1 63,1% 

Falta de padronização de procedimentos pelo IFRN 0 0 1 2 16 94,7% 

Baixo envolvimento da equipe de fiscalização 0 2 2 8 7 78,9% 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

Na tabela 5 percebe-se que os diretores de administração atribuem pesos altos e 

concentrados a praticamente todos os eventos, provavelmente esse grupo tem uma visão da 

existência de muitos entraves ao processo de acompanhamento da execução contratual. Na 

última coluna da tabela, sintetizou-se os valores percentuais correspondente aos somatórios das 

notas 4 e 5, que são aquelas que representam os maiores graus de dificuldade. 

Dentre os cinco eventos listados dois receberam o maior percentual de notas máximas, 

que são ausência de setor central, responsável por atender as demandas da gestão e fiscalização 

de contratos de forma sistemática, com 89,4% e falta de padronização de procedimentos pelo 

IFRN que recebeu 94,7% do somatório das notas 4 e 5. Em seguida com 78,9% das notas 

máximas o evento que trata do baixo envolvimento da equipe de fiscalização.  E com 63,1% 

notas máximas vem o evento que trata das dificuldades para conciliar a função de fiscal de 

contratos com outras atribuições.  

Para os diretores de administração a falta de capacitação e treinamento adequado para o 

exercício da função de fiscal, também é um dificultador, porém não tão grave se comparado aos 

demais, dado ter recebido 63,1% das notas máximas na pesquisa. Faz-se necessário empreender 

análises daqueles eventos que receberam mais notas máximas.  

É importante considerar a percepção dos diretores de administração, porque eles 

chefiam o setor que é apontado por 42,7% dos fiscais e 10,5% gestores de contratos como 

principal saneador de dúvidas. Ou seja, em virtude dessa procura por informações, retratada nas 

respostas dos questionários, provavelmente, os diretores de administração e respectivas equipes 

tendem a conhecer os problemas mais recorrentes e os maiores entraves ao exercício da função 

de fiscalização e gestão de contratos.  
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A percepção dos diretores de administração também foi captada através de uma 

pergunta na qual estes eram convidados a escolher os 02 eventos que mais dificultam a 

fiscalização de contratos. A seguir, é apresentado o gráfico 6, que exprime a escolhas dos 

diretores: 

 

Gráfico 6 – Dificuldades na percepção dos diretores de administração – parte II 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

De acordo com gráfico 6, dentre os diretores de administração, 46% apontam a ausência 

de manuais como o potencial dificultador a fiscalização de contratos o segundo evento 

escolhido por 38% dos respondentes é o desconhecimento acerca da legislação, seguido pela 

deficiência no SUAP com 5%. Nesta questão o evento dificuldade de diálogo com o gestor não 

recebeu pontuação. 

Observa-se que os diretores de administração têm percepções que convergem com os 

demais sujeitos da pesquisa. Dado terem apontado a falta de padronização de procedimentos 

pelo IFRN, seguido pelo evento ausência de setor central, responsável por atender as demandas 

da gestão/fiscalização de contratos de forma sistemática. Ademais no segundo momento 

apontou-se para a ausência de manuais e desconhecimento acerca da legislação como potenciais 

entraves a fiscalização de contratos. 

Na figura 14 apresenta-se a ilustração da distribuição percentual das maiores notas 

máximas (4 e 5) atribuídas pelos diretores de administração aos eventos da primeira questão 

como também os valores percentuais da segunda questão: 

  

 

 

Ausência de manuais
46%

Outros - 11%Deficiência do SUAP - 5%

Desconhecimento 
acerca da legislação

38%

Ausência de manuais Outros Deficiência do SUAP Desconhecimento acerca da legislação
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Figura 14 – Síntese percentual das respostas – Diretores de administração 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

Na figura 14 é possível estabelecer uma relação entre os eventos mais frequentes 

segundo a opinião dos diretores de administração. Nesse caso, a falta de padronização de 

procedimentos pelo IFRN guarda relação com a ausência de manuais de gestão e fiscalização 

contratual e o evento falta de capacitação e treinamento adequado para o exercício da função 

de fiscal com o desconhecimento acerca da legislação. Nesse caso, observa-se outros problemas 

de grande relevância como a ausência de setor central e o baixo envolvimento da equipe, 

também apontados pelos respondentes como sérios entraves à gestão e à fiscalização contratual, 

porém que não encontram necessariamente eventos correspondentes na segunda questão. 

Ainda de acordo com o gráfico 6 observa-se que 11% dos respondentes optaram por 

escolher ‘outros’, de posse das respostas proferidas elaborou-se a nuvem de palavras 

apresentada em caráter ilustrativo na figura 15.  

 

Figura 15 – Nuvem de palavras que ilustra as opiniões dos diretores de administração 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
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Na figura 15 são retratadas as principais palavras mencionadas pelos diretores de 

administração dentre elas as que tem o maior destaque são ausência, setor, contratos. 

Significativamente coerente com o que foi expresso por esse segmento por ocasião da primeira 

indagação. 

Dentre os diretores de administração 78,9% discordam sobre a existência no IFRN de 

normatização interna de documentos e controles (documentos afins) que deem pleno suporte às 

atividades de gestão e fiscalização de contratos continuados. Ou seja, os diretores confirmam o 

que outrora fora explicitado, o IFRN não dispõe de normatização interna de documentos e 

controles para dá suporte a atividade de gestão e fiscalização contratual. 

Cerca de 57,9% dos diretores de administração confirmaram que a equipe gestora e 

fiscalizadora de contratos continuados não utiliza controles padronizados pelo IFRN nessa 

ocasião.  

Enfim, os diretores de administração conseguem perceber e externar de forma clara que 

a ausência de normativos institucionais capazes de nortear a gestão e fiscalização contratual é 

um grande entrave a esse processo na instituição. 

A respeito do evento que trata da falta de capacitação e treinamento adequado para o 

exercício da função de fiscal, pela primeira vez não foi apontado entre as notas mais altas 

segundo a percepção desse grupo de respondentes. De tal modo que o evento continua tendo 

relevância visto ter sido escolhido pelos dois outros grupos de agentes pesquisado, nesse grupo, 

porém não obteve o mesmo destaque dado pelos demais agentes. 

Na percepção dos diretores de administração os eventos que mais dificultam a gestão e 

a fiscalização contratual, guardam convergência com aqueles outrora apontados pelos demais 

sujeitos da pesquisa. Sendo relevante destacar a ausência de manuais e o desconhecimento 

acerca da legislação. Além da ausência de setor central, responsável por atender as demandas 

da gestão e fiscalização de contratos de forma sistemática e a falta de padronização de 

procedimentos pelo IFRN. Sendo, portanto, convergente com as percepções dos demais sujeitos 

da pesquisa. 

Outrossim, dada a necessidade de responder o objetivo específico que diz respeito a 

identificar as dificuldades existentes na gestão e fiscalização de contratos continuados na 

concepção dos gestores, fiscais de contratos e diretores de administração. Reporta-se que as 

principais dificuldades foram identificadas. Para os fiscais de contratos, a falta de padronização 

de procedimentos pelo IFRN e falta de capacitação e treinamento adequado para o exercício da 

função de fiscal, são apontadas como entraves ao processo de fiscalização de contratos. Além 

desses, a concepção dos fiscais de contratos vai além e elege mais dois entraves que são 
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ausência de manuais de gestão e fiscalização de contratos e desconhecimento acerca da 

legislação que trata do tema. 

Os gestores de contratos apontam como principais entraves: ausência de setor central, 

responsável por atender as demandas da gestão e fiscalização de contratos de forma sistemática, 

a falta de padronização de procedimentos pelo IFRN. Além da ausência de manuais de gestão 

e fiscalização de contratos, seguido pelo desconhecimento acerca da legislação que trata do 

tema e por último a dificuldade de diálogo com o Fiscal do contrato correspondente. 

Para os diretores de administração os eventos que mais entravam à gestão e à 

fiscalização contratual, são a ausência de manuais e o desconhecimento acerca da legislação. 

Além da ausência de setor central, responsável por atender as demandas da gestão e fiscalização 

de contratos de forma sistemática e falta de padronização de procedimentos pelo IFRN.  

 

5.3  GESTÃO E FISCALIZAÇÃO NO BOJO DA GESTÃO ESTRATÉGICA 

O presente tópico trata do terceiro objetivo específico da pesquisa, que diz respeito a 

identificar o espaço ocupado pelo sistema de gestão e fiscalização dos contratos continuados 

no bojo da gestão estratégica, na percepção dos fiscais de contratos e gestores de contratos 

nomeados. Inicialmente, faz necessário consultar “o instrumento que apresenta a estratégia de 

atuação do IFRN, sendo a base para a construção dos planos anuais em todas as suas unidades” 

(IFRN, 2019b). Trata-se do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, para os fins desta 

pesquisa, observaram-se os planos referentes a dois períodos: 2014 a 2018, e o mais recente, 

que compreende o intervalo de 2019 a 2026. 

O PDI é o principal plano estratégico da instituição e tem vigência iniciada em 2019 até 

o ano de 2026. Nesse instrumento, aprovado pela Resolução nº 22/2019-CONSUP/IFRN, de 

14/05/2019, encontram-se as principais estratégias da instituição para o período de vigência. 

De acordo com o Plano, a estrutura organizacional funcional da gestão do IFRN compreende 

três níveis hierárquicos: 

  

I. Plano Estratégico: políticas, diretrizes e planejamento multicampi 

elaborados pela Reitoria, Pró Reitorias e Direção dos Campi, tendo como 

órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior; II. Plano 

Tático: implementação das decisões estabelecidas no nível estratégico, que 

atingem o Campus e está sob a responsabilidade das Diretorias, Departamentos 

e Coordenações Gerais do Campus, e; III. Plano Operacional: execução e 

acompanhamento, tanto das políticas gerais do Instituto, quanto das diretrizes 

de cada Campus (IFRN, 2019b, p. 56). 
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É importante observar que o Plano vincula o seu aspecto estratégico às instâncias 

máximas da instituição. Nota-se que as diretrizes estratégicas estão a cargo da Reitoria, Pró 

Reitorias e Direção dos Campi, que tem como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o 

Conselho superior. No âmbito administrativo, a Pró-Reitoria de Administração é responsável 

por coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas de administração, gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial e gestão da infraestrutura (IFRN, 2011a). 

Para efeitos da presente pesquisa, é importante salientar que no PDI as contratações de 

serviços continuados estão inseridas na esfera orçamentária. Um dos objetivos do plano 

institucional é “alcançar uma gestão econômico-financeira cada vez mais efetiva e voltada para 

uma melhoria contínua na qualidade do controle de gastos e atenta à sustentabilidade financeira 

da Instituição [...]” (IFRN, 2019b, p. 167). Para isso, no campo das contratações públicas são 

propostas as seguintes diretrizes: 

 

Adoção de governança baseada no referencial básico disponibilizado pelo TCU e nas 

normativas do MPDG, especialmente as Instruções Normativas 1/2016, 05/2017 e 

1/2018; promover o efetivo planejamento anual de contratações públicas; 

aperfeiçoamento das ferramentas do sistema de gestão e controle no Suap, buscando 

uma maior interação com o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) 

e Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações – PGC (IFRN, 2019b, 

p. 168). 

 

Observa-se que a instituição tem planos estratégicos para o campo das contratações de 

serviços continuados. Quando o PDI menciona a adoção da governança baseada no referencial 

do TCU e na I.N. 05/2017 SEGES/MPDG, que é a norma das contratações de serviços 

continuados, percebe-se que a instituição está atenta ao que preleciona o órgão de controle 

externo e a norma que trata das contratações. Além disso, no texto há clara intenção de 

promover o efetivo planejamento das contratações públicas, o Plano prevê a integração do 

SIAFI com o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (IFRN, 2019b).  

O planejamento das contratações é uma das premissas da I.N. 05/017-SEGES/MPDG, 

e, conforme mencionado no plano, há de ser implementado pela instituição. Ainda na 

perspectiva orçamentária, no PDI 2019-2026 consta o Painel de Desempenho Estratégico, no 

qual são listadas as metas globais para cada segmento no período de vigência do plano 

institucional. No quadro 12 são expostas as perspectivas orçamentárias para os contratos de 

natureza continuada. 
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Quadro 12 – Perspectiva orçamentária 

Objetivo 

estratégico 

Descrição 

do objetivo 

estratégico 

Indicador Finalidade 

Fórmula 

de 

cálculo 

Metas Globais 

2019 2020 2021 2022 

OR-2 

Garantir a 

eficiência do 

gasto 

público 

Desenvolver 

ações que 

garantam a 

execução 

orçamentária, 

com foco na 

eficiência, na 

transparência e 

no controle 

Índice de 

Gastos com 

Contratos 

Continuados 

(IGCC) 

Monitorar 

os gastos 

com 

contratos 

continuado

s e os 

recursos 

recebidos 

através da 

LOA, 

excluído as 

despesas de 

pessoal e 

benefícios, 

assistência 

estudantil e 

arrecadação 

própria 

(Total de 

gastos 

com 

contratos 

continua

do / Total 

de gastos 

(LOA)) x 

100 

73% 72,5% 72% 71,5% 

2023 2024 2025 2026 

71% 70,5% 70% 70% 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026 (adaptado) – (IFRN, 2019). 

 

No quadro 12, observa-se que a meta global estabelecida para o período de 2019 a 2026 

é reduzir os gastos com contratos continuados em relação ao total de gastos previstos na Lei 

Orçamentária Anual. A perspectiva de redução é de 0,5% por ano até alcançar uma estabilização 

no percentual de 70% da LOA no ano de 2025, que, segundo o quadro, deverá permanecer 

estável até o fim da vigência do plano (IFRN, 2019). 

A análise do quadro 12 e dos termos do PDI demonstra que a instituição almeja reduzir 

os gastos com contratações, para isso, dentro das suas metas estratégicas, figura uma que se 

refere à Otimização dos gastos com contratos continuados, cuja área responsável é a PROAD 

(IFRN, 2019). Ou seja, é possível observar que existem planos estratégicos para as contratações 

continuadas previstas no PDI. 

Dentre os desafios a serem perseguidos para o atingimento das metas previstas no 

âmbito administrativo institucional, o Relatório de Gestão do ano de 2019, em consonância com 

o PDI, menciona a reestruturação da PROAD. Tal processo é considerado como um dos fatores 

que tendem a melhorar as contratações públicas no Instituto, segundo o relatório: 

 

Reestruturar a Proad e implementar a gestão sistêmica de contratos integrando 

Reitoria e os Campi; revisar os contratos conforme ocorram alterações no orçamento 

da Instituição; fomentar o uso de TI para o gerenciamento de contratos; adequar as 

atividades de fiscalização da execução contratual; manter uma padronização de 

entendimento e procedimentos num órgão do extenso como o IFRN (IFRN, 2020c). 
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Observa-se que a entidade reconhece que tem potenciais desafios na área de 

contratações, para os quais é traçada, no mesmo documento, uma relação de possíveis ações a 

serem desenvolvidas com a intenção de melhorar o setor de contratos.  

 

Incluir o setor de contratos na estrutura administrativa da Proad; Otimizar os serviços 

e adequar os gastos para uma realidade de maior restrição orçamentária; Aperfeiçoar 

o módulo Contratos no Suap; Ajustar a gestão de contratos institucionalizando as 

competências da fiscalização técnica, administrativa, setorial e público usuário; 

Utilizar a tramitação totalmente eletrônica, inclusive as assinaturas das empresas 

contratadas, dispensando os meios convencionais como envio pelos correios e 

emissão de papel (IFRN, 2020c, p. 109). 

 

As estratégias traçadas para solucionar os desafios detectados demonstram que a 

instituição conhece parte dos seus problemas e tem planos para sua resolução. Porém ainda não 

é possível apontar se as pretensões institucionais são adequadas para resolver o que outrora fora 

destacado. Dentre as soluções apontadas, aquela que se encontra mais avançada está relacionada 

à reestruturação da PROAD, cuja explanação ocorreu em tópico anterior (que trata da descrição 

do sistema de gestão e fiscalização dos contratos continuados utilizado no IFRN). Em relação 

às demais soluções apontadas, não foi possível detectar, documentalmente, avanço em suas 

implementações. 

Provavelmente, por tratar-se de um documento genérico, algumas das possíveis 

soluções para a melhoria da gestão e fiscalização de contratos, tais como padronização de 

procedimentos, confecção de manual de fiscalização e gestão de contratos, designação dos 

agentes (gestores/fiscais) no início do planejamento das contratações, não foram efetivamente 

citados no relatório institucional que tratou de relacionar soluções mais gerais. 

Ademais, ainda sobre o Relatório de Gestão, o item 4.3, que trata dos Objetivos 

Estratégicos da dimensão Governança, identifica o risco de inobservância de instrumentos 

norteadores por parte de fiscais de contratos. Tal risco é identificado no exercício da 

fiscalização de contratos e é considerado um entrave ao processo de fortalecimento da política 

de governança administrativa. Com o intento de tratar o referido risco, é apontada como 

possível solução a estratégia de demandar a capacitação dos fiscais de contratos (IFRN, 2020c).  

Ao indicar que pretende demandar capacitações a seus agentes, a instituição trabalha 

para reduzir o risco identificado e melhorar a eficácia da fiscalização de contratos. Para Lima 

(2017), é pouco provável que os riscos da contratação sejam todos eliminados, mas eles podem ser 

mitigados mediante um processo de conscientização dos envolvidos a respeito de suas 

possibilidades de ocorrência. O conhecimento dos riscos leva o agente a tomar certos cuidados no 

processo de gestão e fiscalização. Um dos cuidados a serem adotados diz respeito a realização de 
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capacitações periódicas, como forma de manter os agentes sempre atualizados diante das constantes 

modificações da legislação. Além disso, para Pereira (2017), capacitar os agentes é uma das formas 

de mitigar os riscos inerentes à contratação. 

De forma que é possível perceber que a instituição tem metas estratégicas para tratar o 

tema das contratações públicas estabelecidas no seu Plano Estratégico (PDI 2019-2026). A 

explanação sobre o PDI e o Relatório de Gestão do ano de 2019 foi necessária para melhorar o 

entendimento do assunto. 

Quando se aborda o PDI do período de 2014 a 2018 (Aprovado pela Resolução nº 

29/2014-CONSUP, de 31/10/2014 e atualizado pela Resolução nº 17/2016-CONSUP, de 

06/05/2016), é pertinente mencionar que, dentre as diretrizes estabelecidas para o IFRN naquele 

plano, havia uma que visava promover a realização de cursos de capacitação para fiscais de 

contratos (IFRN, 2014). Ressalta-se que, no contexto do plano, não foi possível observar 

nenhuma outra diretriz relacionada ao tema da gestão e fiscalização contratual. 

Por outro lado, quando se trata de avaliar o espaço ocupado pelo sistema de gestão e 

fiscalização dos contratos continuados no bojo da gestão estratégica do IFRN, na percepção dos 

fiscais de contratos e gestores de contratos nomeados, o resultado tende a ser diferente. De mais 

a mais, a seguir relatam-se as percepções dos agentes, coletadas em pesquisa de campo.  

Na percepção de 68,4% dos gestores de contratos e 52,6% dos diretores de 

administração, no IFRN as atividades da gestão e fiscalização de contratos encontram-se 

alinhadas às diretrizes estratégicas institucionais estabelecidas pelo PDI. O que sinaliza que 

os gestores de contratos e diretores acreditam na sincronia existente entre as diretrizes do PDI 

e as atividades de gestão e fiscalização de contratos no IFRN.  

Contudo, quando indagados a manifestar se a alta gestão do IFRN considera a gestão e 

fiscalização de contratos como atividade estratégica para o funcionamento institucional, as 

opiniões foram divergentes do item anterior. Nesse aspecto, 29% dos fiscais de contrato 

concordam enquanto o mesmo percentual discorda da assertiva, ao passo que 42% 

manifestaram-se de forma neutra. De outra parte, dentre os gestores de contratos, 44,4% 

concordam com a afirmativa e 50% discordam. Entre os diretores de administração, 26,3% 

concordam e 57,9% discordam. 

A distribuição das respostas revela que os sujeitos da pesquisa não demonstram ampla 

concordância em torno da afirmativa. Fica claro que a maioria dos sujeitos da pesquisa 

discorda que a alta gestão do IFRN considera a gestão e a fiscalização de contratos como 

atividades estratégicas para o funcionamento institucional. Tal discordância possivelmente 

encontra amparo no fato de as metas estabelecidas no PDI contemplarem as contratações (de 
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um modo geral), e o tema da gestão e da fiscalização de contratos não receber a mesma ênfase 

no referido documento.  

Isto é, provavelmente os agentes não conseguem visualizar um posicionamento 

suficientemente claro da alta gestão do instituto em relação aos aspectos da gestão e 

fiscalização de contratos, isso porque a maior parte dos fiscais de contrato resolveu neutralizar 

a resposta à afirmativa. 

Outra questão levantada na pesquisa indagava se o respondente considera a gestão e 

fiscalização de contratos como atividade estratégica para o funcionamento da unidade em que 

atua. Nesse quesito, a percepção dos agentes reveste-se de ampla coerência, visto que 81,8% 

dos fiscais de contratos, 84,2% dos gestores de contratos e 89,5% dos diretores de 

administração consideram a gestão e fiscalização como atividades estratégicas para seus 

campi de atuação. 

Ou seja, na percepção dos agentes, a atividade de gestão e fiscalização de contratos é 

estratégica para a entidade. Entretanto, os mesmos agentes não consideram que a alta gestão 

pensa igual a eles, ou, como dito, não conseguem visualizar o posicionamento da alta gestão 

em relação à questão. 

Existem elementos capazes de justificar a visão dos agentes, tais como: as alegações 

de sobrecarga de trabalho por parte de alguns fiscais, a ausência de padronização de 

procedimentos, a falta de documentos normativos internos (manuais e congêneres), a escassez 

de capacitações, além das inúmeras ações trabalhistas nas quais o instituto é parte e que 

causam prejuízos rotineiros ao erário. Tudo isso faz com que os agentes percebam que a 

instituição falha na gestão e fiscalização contratual. 

 

5.4  PERCEPÇÕES DOS DIRETORES QUANTO A SISTEMÁTICA DE GESTÃO E 

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

O presente tópico pretende atender ao quarto objetivo específico da pesquisa, aquele 

que trata de descrever as percepções dos diretores de administração no que se refere à 

sistemática de gestão e fiscalização de contratos continuados. Os diretores de administração, 

assim como os demais sujeitos da pesquisa, foram convidados a responder um questionário, e 

a partir das respostas é possível traçar uma perspectiva a respeito de suas percepções em torno 

das atividades de gestão e fiscalização contratual. 

Antes, porém, faz-se necessário traçar uma breve síntese das atribuições regimentais 

daqueles que são os atores da pesquisa neste momento, os diretores de administração.  No 

âmbito dos campi do IFRN, o diretor de administração é membro, juntamente com os demais 
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diretores da unidade e os coordenadores de setores, do Colégio Gestor, que é o órgão consultivo 

de apoio técnico-político à gestão em cada campus (IFRN, 2011b). 

O diretor de administração é o responsável pela Diretoria de Administração, a qual 

compete diversas atribuições, dentre as quais, para efeito desta pesquisa, destaca-se o 

planejamento, com os demais setores, da contratação de serviços e aquisição de materiais, e a 

responsabilidade pela gestão de materiais, contábil, financeira, patrimonial e de serviços gerais 

da unidade (IFRN, 2011b).  

Para exercer suas atribuições, a diretoria de administração recebe colaboração da 

Coordenação de Finanças e Contratos, no que diz respeito às atividades referentes às ações no 

âmbito da área de contratos do campus, e de todas aquelas coordenações que tratam dos 

contratos. Como Coordenação de Administração da Sede e Manutenção; Coordenação de 

Contratos e Convênios e Coordenação de Limpeza e Urbanismo, no caso específico do campus 

Natal – Central (IFRN, 2011b). 

A referida diretoria é vinculada administrativamente à Pró-Reitoria de Administração, 

que também exerce atribuições similares no âmbito da Reitoria. Dessa maneira, a seguir 

abordam-se as percepções dos diretores de administração acerca da gestão e fiscalização 

contratual (IFRN, 2011b). 

Para os diretores de administração, a gestão e a fiscalização contratual são atividades 

estratégicas para o funcionamento dos campi, informação confirmada por 89,5% deles. A esse 

respeito, para 52,6% dos respondentes as atividades de gestão e fiscalização contratual 

encontram-se alinhadas às diretrizes estratégicas institucionais, estabelecidas pelo atual Plano 

de Desenvolvimento Institucional. Além disso, para 63,2% deles, os campi utilizam as 

informações fornecidas pela gestão e fiscalização contratual como instrumento estratégico na 

tomada de decisão para futuras contratações. 

A tomada de decisões requer que o diretor de administração esteja embasado em 

informações precisas. Lima (2006), citado por Rocha e Melo (2018), enfatiza que essas 

informações devem ser fidedignas e que sua falta ou incompletude limitam a capacidade 

racional do agente público, reduzindo a eficiência das suas decisões. Já para Pereira (2017), os 

sistemas gerenciais destinados ao acompanhamento das atividades da instituição são capazes 

de subsidiar as tomadas de decisão. 

Segundo Vieira (2014), a tomada de decisão é tecnicamente um processo complexo, no 

qual o tomador deve escolher entre alternativas para resolver uma questão. A decisão, 

entretanto, ultrapassa a escolha de uma alternativa, sendo necessário considerar todos os 

eventuais reflexos da escolha nas contratações futuras. 
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Na percepção da maioria dos diretores, as atividades de gestão e fiscalização contratual 

exercem um papel estratégico para os campi, tanto no que se refere ao funcionamento, como 

em relação à tomada de decisões para contratações futuras. Observa-se que, para o grupo dos 

diretores, as atividades de gestão e fiscalização contratual encontram-se alinhadas às diretrizes 

institucionais previstas no atual PDI. É fundamental perceber que, com o avanço da 

terceirização na Administração Pública, a gestão e a fiscalização de contratos passaram a ser 

atividades cada vez mais estratégicas no âmbito institucional (NEVES, 2018). 

Entretanto, a percepção dos diretores é outra quando se trata dos aspectos inerentes a 

suas unidades de atuação, visto que 36,8% dos respondentes confirmam que, nos campi, a 

atividade de gestão e fiscalização de contratos continuados é norteada pelas diretrizes da gestão 

estratégica institucional. O mesmo percentual (36,8%) neutraliza suas manifestações e 26,4% 

discordam. Observa-se que não há ampla concordância em relação ao assunto, se comparado 

àquela que tratou dos parâmetros estratégicos institucionais. No âmbito das suas unidades, a 

concordância foi bem menos categórica, visto que apenas 36,8% confirmam a afirmação, e 

ocorre um contraponto de discordância/neutralidade que chega aos 63,2% do total. 

Assim sendo, os diretores de administração investigados percebem a gestão e 

fiscalização contratual estratégica no âmbito institucional. Contudo, o mesmo não ocorre 

quando se trata da mesma questão em nível de campi.  

Esse é um ponto relevante da análise, visto que os diretores de administração ocupam 

uma função estratégica dentro da estrutura administrativa dos campi. Provavelmente, eles 

percebem que há um alinhamento da gestão e fiscalização de contratos com o PDI, e isso pode 

refletir a percepção de que as atividades são norteadas pelas diretrizes da gestão estratégica 

institucional. 

Em relação aos campi, há fatores que podem explicar a percepção oposta, tais como a 

falta de setor central capaz de congregar e padronizar os procedimentos, a falta de manuais e 

documentos norteadores da gestão e fiscalização contratual, as alegadas faltas de capacitação 

para os fiscais. Tudo isso pode contribuir para que os diretores não percebam a atividade de 

gestão e fiscalização de contratos continuados como sendo norteada pelas diretrizes da gestão 

estratégica institucional nos campi. A experiência profissional, aliada à posição administrativa 

de destaque no campus, podem servir de credenciais para os respondentes perceberem que as 

mencionadas atividades não recebem o devido direcionamento. 

Além disso, é relevante que a equipe gestora e fiscalizadora recorre aos diretores de 

administração para sanarem suas dúvidas em relação às funções que assumem, informação esta 

confirmada por 89,4% dos diretores. Dentre os diretores, 68,4% confirmam que têm 
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acompanhado a dinâmica de gestão e fiscalização de contratos da unidade em que atuam, de 

forma planejada. Os diretores devem conhecer bem as questões que permeiam a realidade da 

gestão e da fiscalização contratual, como também devem perceber que essas atividades carecem 

de melhoramentos para poder guardar coerência com as diretrizes estratégicas institucionais. 

No que diz respeito à equipe disponibilizada pelo IFRN para gerir e fiscalizar os 

contratos continuados, 73,7% dos diretores confirmam não ser suficiente, isto é, deveria haver 

mais servidores nas atividades de gestão e fiscalização. Apesar de considerar insuficientes, para 

52,6% dos diretores de administração as equipes de gestão e fiscalização de contratos 

demonstram envolvimento nos trabalhos de gestão e fiscalização de contratos continuados. A 

maioria dos diretores de administração (94,7%) confirma que as equipes detêm autonomia para 

lidar com as empresas prestadoras de serviços. E, para 68,5% dos diretores de administração, 

as equipes de gestão e fiscalização de contratos atuam proativamente frente às empresas 

prestadoras de serviços.  

Disponibilizar equipe de gestão e fiscalização contratual em número suficiente para o 

exercício dos encargos, atender suas necessidades de capacitação e instrumentos de trabalho, 

além de providenciar um adequado ambiente institucional, é dever da instituição pública 

contratante. Cabe aos administradores públicos intensificar uma política interna de gestão do 

conhecimento, com vistas a mitigar as deficiências existentes no campo da fiscalização e gestão 

contratual (MARINHO, et al., 2018). 

Cabe ao IFRN criar meios viáveis de trabalho, para que as equipes possam atuar de 

forma eficaz. Os dados acima apresentados acendem um alerta para a instituição, porquanto 

todos os segmentos concordam que as equipes são insuficientes. Provavelmente, há necessidade 

de melhorá-las, tanto do ponto de vista de aumentar o número de fiscais e gestores nomeados, 

como também em relação às condições de trabalho a serem oferecidas. 

Ainda sobre as equipes, no que se refere à participação destas na etapa de planejamento, 

68,5% dos diretores concordaram que a equipe de gestão e fiscalização dos contratos 

continuados participa ativamente do planejamento das contratações. A maioria dos diretores de 

administração percebe que as equipes de gestão e fiscalização contratual têm envolvimento com 

os encargos, detêm autonomia e proatividade frente às empresas contratadas e participam 

ativamente do planejamento das contratações, apesar de não serem suficientes para exercer as 

funções de gestão e fiscalização contratual. 

Em relação ao planejamento da contratação, a I.N. nº 05/2017 estabelece a necessidade 

de formação da equipe de Planejamento da Contratação, ao receber o documento que formaliza 

a demanda da contratação do serviço pelo setor requisitante. A referida norma recomenda, 
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também, que os fiscais de contratos integrem a equipe de planejamento da contratação 

(BRASIL, 2017a). 

Em outro questionamento, 89,5% dos diretores confirmam que a comunicação 

estabelecida entre a equipe de gestão e fiscalização e a Diretoria de Administração é satisfatória. 

Por outro lado, em relação à comunicação dentro da equipe, para 47,4% dos diretores as 

informações sobre a gestão e fiscalização contratual são amplamente divulgadas entre os 

membros da equipe de gestão e fiscalização; apesar disso, 31,6% dos diretores discordam e 

21% deles optaram pela neutralidade.  

Quer dizer que, na percepção dos diretores de administração, as equipes se comunicam 

bem com as diretorias de administração, contudo a comunicação dentro da equipe carece de 

atenção. Em sua pesquisa, Pires (2020) aponta a existência de falhas na comunicação entre a 

equipe de fiscais de contratos. Segundo a autora, a promoção sistemática de capacitações é uma 

iniciativa que, dentre outros ganhos, propicia a redução das falhas na comunicação. Por sua vez, 

Rosa (2017) atesta, em sua pesquisa, que a realização de eventos de capacitação, que envolvam 

as equipes de gestão e fiscalização, é importante para melhorar o processo de comunicação 

entres os atores envolvidos na gestão e fiscalização contratual. 

Em relação aos aspectos de transparência, 68,5% dos diretores discordam que os atos 

da gestão e fiscalização de contratos são amplamente divulgados para o público externo. Tendo 

em vista à transparência dos recursos públicos despendidos com contratos continuados, 63,2% 

dos diretores concordaram que, no IFRN, os dados são divulgados para o público externo.  

A questão da transparência em torno do processo de gestão e fiscalização contratual não 

encontra amplo consenso entre os diretores de administração, visto que 42,2% consideram que 

a gestão e fiscalização de contratos no IFRN é transparente para o público externo; a esse 

respeito, 36,8% discordaram e 21% neutralizaram suas manifestações. 

Conforme explicitado anteriormente, no que diz respeito à transparência da divulgação 

dos dados dos contratos, o Instituto disponibiliza os elementos que a lei nº 12.527/2011, 

estabelece (art. 8º, §1º, IV). Contudo, em relação à transparência da gestão e fiscalização dos 

contratos continuados, as informações disponíveis no portal institucional na internet não são 

suficientes para atestar que a Instituição é plenamente transparente nesse aspecto específico.   

No que se refere à ampla divulgação dos atos de gestão, os diretores expressam uma 

discordância razoável. A partir dela, é possível confirmar o que havia sido constatado: no IFRN 

não há uma ampla transparência em relação a esse assunto. Com relação à transparência dos 

recursos públicos, houve concordância por parte dos diretores e, por último, no que concerne à 

transparência da gestão e da fiscalização para o público externo, observa-se uma divisão de 
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percepções, visto que a maioria concorda, entretanto existe um percentual maior que 1/3 dos 

respondentes que discorda da afirmação. 

O IFRN, enquanto administração pública, deve oferecer aos usuários formas de verificar 

suas atitudes quanto à eficácia e efetividade das negociações, trazendo o máximo de 

transparência para as empresas parceiras e, sobretudo, para toda a sociedade (PEREIRA, 2017). 

Entretanto, ao investigar a área pública do SUAP, é possível observar que a percepção dos 

diretores está correta, visto que, com base nas informações públicas do sistema, não é possível 

chegar aos dados completos da contratação. 

Com o propósito de zelar pela adequada utilização dos recursos públicos e primando 

pela transparência e responsabilidade da gestão, o IFRN deve aprimorar mecanismos para 

proceder ao contínuo controle dos ajustes firmados para a contratação de mão de obra 

terceirizada. Melhorar a transparência dos dados das contratações em seu portal na internet 

parece ser uma urgência para a instituição estudada (MANARINO, 2017). 

Sendo assim, fica claro que, para os diretores, os atos da gestão e fiscalização contratual 

não são plenamente transparentes, ao passo que os gastos são divulgados pela instituição. De 

forma que existe transparência, mas não é ampla, dado que não atinge os atos da gestão e 

fiscalização. 

Sobre a ferramenta computacional utilizada para gerir e fiscalizar os contratos 

continuados, 42,1% dos diretores discordam que o SUAP fornece informações estratégicas aos 

gestores da instituição. Esse ponto parece encontrar discordância também no segmento dos 

gestores de contratos, posto que o percentual dos que discordam ou neutralizam suas opiniões 

chega a 58%. Além disso, 57,9% dos diretores também discordam que a ferramenta abrange 

por completo todas as etapas da gestão e fiscalização dos contratos continuados. Isso significa 

que a maior parte dos diretores de administração discorda sobre a completa abrangência e sobre 

o fornecimento de informações estratégicas por parte do sistema informatizado institucional 

(SUAP). 

Para Lima (2017), uma ferramenta de informática eficaz simplifica a gestão e 

fiscalização contratual, promovendo celeridade a todo o processo. É perceptível que o sistema 

utilizado para gerir e fiscalizar os contratos no IFRN é essencial, contudo, os diretores apontam 

que sua eficácia não se estende a todas as fases do processo. Para eles, há necessidade de efetivar 

aprimoramentos na ferramenta informacional, com o propósito de tornar o sistema mais 

abrangente a todas as etapas da contratação. 
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Para Pires (2020), um sistema informacional que unifique e integre todas as etapas e 

controles da gestão e fiscalização contratual deve ser uma demanda perseguida pela instituição, 

tendo em visa que contribuiria para o trabalho dos atores envolvidos no processo. 

No contexto da documentação inerente ao processo, para 68,4% dos diretores, no IFRN 

o fluxo documental do processo de gestão e fiscalização contratual não é predefinido e nem 

padronizado. Conforme outrora tratado, 78,9% dos diretores de administração confirmam 

inexistir, no IFRN, normatização interna de documentos e controles (manuais e documentos 

afins) que deem pleno suporte às atividades de gestão/fiscalização de contratos continuados. 

Nesse sentido, 57,9% dos diretores de administração consideram que a equipe de 

gestão/fiscalização faz uso de instrumentos de controle auxiliares (checklist, planilhas etc.). 

Além disso, 57,9% discordam que os controles utilizados pelas equipes gestoras e fiscalizadoras 

são padronizados pelo IFRN.   

O nível de discordância retrata a clara evidência de ausência de elementos normativos 

internos, inerentes à gestão e fiscalização contratual, outrora mencionada nessa pesquisa. Por 

outro lado, os diretores concordam com a afirmação de que os gestores de contratos e fiscais de 

contratos se utilizam de controles, apesar de saberem que esses controles não são padronizados 

pela instituição. 

Em que pese não existirem controles formalizados pela instituição para minorar os 

riscos inerentes à contratação, é pertinente salientar que tal argumento não pode servir de álibi 

para a gestão e fiscalização exercer sua função. Nesse sentido, é pertinente ressaltar que a I.N. 

nº 05/2017-SEGES/MPDG estabelece uma série de controles específicos que deverão ser 

utilizados pela gestão e fiscalização contratual (BRASIL, 2017a). As exigências enumeradas 

no Anexo-VIII da supracitada norma devem ser cumpridas para a realização de uma 

fiscalização que esteja em conformidade com os requisitos legais (NEVES, 2018). 

No que concerne à relação da gestão e fiscalização com o planejamento, 47,4% dos 

diretores concordam que o modelo de gestão e fiscalização adotado pelo IFRN contempla o 

planejamento das contratações, ao passo que 42,1% discordam e 10,5 neutralizaram suas 

opiniões. O percentual de diretores que discordam e neutralizam suas opiniões é 52,6%, ou seja, 

superior ao percentual dos que concordam. Nesse aspecto, percebe-se que não há uma ampla 

concordância em relação ao fato de o modelo de gestão/fiscalização adotado pelo IFRN 

contemplar o planejamento das contratações. 

Além disso, para a maioria deles (57,9%), no âmbito do IFRN, o planejamento anual 

dos contratos continuados considera a gestão e fiscalização contratual como elemento 

estratégico para a contratação. 
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Na mesma pesquisa, 68,5% dos diretores de administração confirmaram que a equipe 

de gestão e fiscalização dos contratos continuados participa ativamente do planejamento das 

contratações. Contudo, os mesmos sujeitos da pesquisa têm opinião dividida quando o assunto 

é a relação existente entre o planejamento das contratações e o modelo de gestão e fiscalização 

contratual. Dessa forma, na opinião dos diretores, mesmo que as equipes de planejamento 

tenham em sua composição agentes da gestão e fiscalização contratual, provavelmente as 

informações geradas pelos gestores e fiscais de contratos não colaboram decisivamente para as 

tomadas de decisão das novas contratações. 

Os diretores de administração têm percepções variadas em torno do sistema de gestão e 

fiscalização de contratos do IFRN. Inicialmente, cumpre destacar que esses sujeitos ocupam 

cargos de gestão; dessa forma, têm acesso à alta gestão nos campi em que atuam e exercem 

hierarquia sobre um significativo número de servidores técnicos administrativos, dentre os 

quais diversos fiscais e gestores de contratos. 

Não obstante terem apontado no início da pesquisa os entraves à gestão e fiscalização 

contratual, os diretores acompanham o processo de gestão e fiscalização contratual nos campi 

do IFRN São, portanto, atores importantes nesse processo, além de terem visão abrangente da 

unidade, visto que ocupam cargos da gestão administrativa.  Diante disso, faz-se necessário 

traçar uma síntese em torno das percepções destes sujeitos da pesquisa.  

As análises seguintes dizem respeito à percepção da maioria dos atores em torno dos 

assuntos abordados nos formulários de pesquisa administrados com esse grupo de sujeitos.  

Para a maioria dos diretores, as atividades de gestão e fiscalização contratual exercem 

um papel estratégico para seus campi de atuação, tanto no que se refere ao funcionamento como 

em relação à tomada de decisões para contratações futuras. Além disso, eles percebem que as 

atividades de gestão e fiscalização contratual se encontram alinhadas às diretrizes institucionais 

prevista no atual PDI 2019-2026, visão que não se reproduz em nível de campi. 

Os diretores de administração percebem que as equipes de gestão e fiscalização 

contratual têm envolvimento com os encargos, detêm autonomia e proatividade frente às 

empresas e participam ativamente do planejamento das contratações, apesar de não serem 

suficientes para exercer as funções de gestão e fiscalização contratual.  

Para eles, os atos da gestão e fiscalização contratual não são plenamente transparentes, 

ao passo que os gastos são divulgados pela instituição. Ou seja, existe transparência, mas não é 

ampla, já que não atinge os atos da gestão e fiscalização. 

A ausência de elementos normativos inerentes à gestão e fiscalização contratual também 

é confirmada pelos diretores, que corroboram a ideia de que os gestores de contratos e fiscais 
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de contratos se utilizam de controles, apesar de saber que estes não são padronizados pela 

instituição. 

Em síntese, a análise dos dados da pesquisa aponta que o sistema de gestão e fiscalização 

dos contratos continuados utilizado no IFRN dispõe de um sistema informatizado para o 

registro dos atos da gestão e fiscalização contratual. Não há um arcabouço normativo 

regularmente editado pela instituição, que não dispõe de manuais de gestão e fiscalização 

contratual, nem de documentos congêneres. Os regimentos da instituição deixam a cargos dos 

setores administrativos vinculados a PROAD (reitoria) e das Diretorias de Administração 

(campus) a incumbência de gerir e fiscalizar os contratos continuados. Ainda não existe, 

regimentalmente, setor central responsável pela gestão e fiscalização contratual, embora a 

previsão de sua criação encontre-se expressa no âmbito do PDI 2019-2026. 

Tendo em vista que o presente objetivo foi alcançado, a seguir, apresenta-se uma síntese 

das percepções dos três grupos de sujeitos da pesquisa a respeito dos principais entraves à 

gestão e à fiscalização contratual. Na concepção dos gestores, fiscais de contratos e diretores 

de administração, várias são as dificuldades existentes na gestão e fiscalização de contratos 

continuados. Cada segmento identifica seus maiores problemas. Para os fiscais de contratos, a 

falta de padronização de procedimentos pelo IFRN e a falta de capacitação e treinamento 

adequado são identificados como entraves ao processo de fiscalização de contratos. 

Os gestores de contratos identificam a ausência de setor central, a falta de padronização 

de procedimentos pelo IFRN e a ausência de manuais de gestão e fiscalização de contratos. E 

os diretores de administração indicam a ausência de manuais e o desconhecimento acerca da 

legislação, além da ausência de setor central. 

Para os fiscais de contratos e gestores de contratos, o sistema de gestão e fiscalização 

dos contratos continuados tem papel estratégico na instituição, apesar de apontarem a existência 

de dificuldades, que gera a percepção de que a instituição falha na gestão e fiscalização 

contratual. 

Na percepção dos diretores de administração, a sistemática de gestão e fiscalização de 

contratos continuados tem papel estratégico no funcionamento da instituição. Entretanto, 

existem problemas identificados, em nível das unidades descentralizadas, que merecem atenção 

da unidade central.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito deste capítulo é apresentar as considerações finais a respeito de tudo quanto 

foi tratado na pesquisa. Inicialmente, o problema a ser respondido na pesquisa foi: Como os 

entraves à gestão e à fiscalização dos contratos administrativos de caráter continuado com 

dedicação exclusiva de mão de obra, no âmbito do IFRN, são percebidos pelos gestores de 

contratos, fiscais de contratos e diretores de administração? Os entraves à gestão e à fiscalização 

contratual são vistos de forma similar pelos atores envolvidos em ambas as atividades como 

fatores que atrapalham a eficácia do acompanhamento da execução contratual. Sendo que os 

segmentos dão pesos diferenciados a cada uma das dificuldades arroladas na pesquisa. 

Segundo a percepção dos respondentes, os entraves à gestão e à fiscalização contratual 

no IFRN demonstram ser estruturais. Durante o trabalho de coleta de dados, estudo de 

referencial teórico e documental, foram observados diversos fatores que efetivamente 

dificultam o processo de gestão e fiscalização contratual em nível institucional. Ademais, é 

pertinente observar que, de acordo com as pesquisas, a resposta institucional para resolver os 

referidos entraves, quando existe, é significativamente lenta. 

Logo, constatou-se que os entraves existem são recorrentes e que o IFRN deve melhorar 

o processo de acompanhamento da execução contratual com o propósito de evitar 

desdobramentos negativos à instituição e, a toda comunidade acadêmica. 

É pertinente salientar que a percepção dos sujeitos da pesquisa muda de acordo com o 

encargo que ocupa. Como é de se esperar, há concordâncias e discordâncias sobre os mesmos 

pontos. Os fiscais são atores mais operacionais, que se queixam da falta de padronização dos 

processos, trazida pela ausência de manuais ou documentos normativos internos. Os gestores 

de contratos, por sua vez, apontam o desconhecimento da legislação como maior entrave ao 

processo. E os diretores de administração atribuem pesos significativamente altos aos itens 

arrolados na pesquisa. 

Neste contexto, para atender ao objetivo geral, foram perseguidos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Descrever o sistema de gestão e fiscalização dos contratos continuados utilizado no 

IFRN (processos organizacionais, Tecnologia da Informação e arcabouço normativo); 

Para atender a esse objetivo específico, realizou-se pesquisa nos documentos 

institucionais, para descrever o sistema de gestão e fiscalização dos contratos continuados. 

Ressalta-se que não existe, regimentalmente, um setor central, responsável pela tarefa de gestão 

e fiscalização contratual. Tal ausência é apontada pelos sujeitos de pesquisa como um entrave 
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à gestão e fiscalização contratual. Entretanto, no âmbito do PDI 2019-2016, existe uma proposta 

de criação de setor central de contratos na proposta de reestruturação da PROAD. 

O processo de gestão e fiscalização é instrumentalizado por meio do SUAP, que é a 

plataforma informacional desenvolvida pelo IFRN. Apesar de ser de grande utilidade para os 

fiscais e gestores, é apontado pelos diretores de administração como deficiente, por não 

abranger todas as fases do processo de gestão e fiscalização. Em termos de arcabouço normativo 

inexiste manual de gestão e fiscalização contratual. 

b) Identificar as dificuldades existentes na gestão e fiscalização de contratos continuados 

na concepção dos gestores, fiscais de contratos e diretores de administração; 

Os fiscais de contratos apontam que os principais entraves à fiscalização contratual são 

a falta de capacitação e a falta de padronização de procedimentos pelo IFRN, ausência de 

manuais de gestão e fiscalização de contratos e o desconhecimento acerca da legislação que 

trata do tema. 

O segmento dos gestores de contratos escolheu a ausência de setor central, responsável 

por atender às demandas da gestão/fiscalização de contratos de forma sistemática, a falta de 

padronização de procedimentos pelo IFRN, o baixo envolvimento da equipe de 

gestão/fiscalização, a ausência de manuais de gestão e fiscalização de contratos, o 

desconhecimento acerca da legislação que trata do tema e, por fim a dificuldade de diálogo com 

o Fiscal do contrato correspondente.  

Os diretores de administração atribuem aos eventos alto grau de dificuldade. A esse 

respeito, cumpre destacar a ausência de setor central, responsável por atender às demandas da 

gestão/fiscalização de contratos de forma sistemática, a falta de padronização de procedimentos 

pelo IFRN, as dificuldades para conciliar a função de fiscal de contratos com outras atribuições, 

o baixo envolvimento da equipe de fiscalização, além da falta de capacitação e treinamento 

adequado para o exercício da função de fiscal. Ademais, os diretores de administração também 

apontam a ausência de manuais como o potencial entrave à fiscalização de contratos e o 

desconhecimento acerca da legislação.  

Na percepção dos três grupos de sujeitos da pesquisa, há uma convergência entre fatores 

que seriam entraves comuns à gestão e a fiscalização contratual, que são: a falta de padronização 

de procedimentos pelo IFRN; ausência de manuais de gestão e fiscalização de contratos; e o 

desconhecimento acerca da legislação que trata do tema. 

Os fiscais de contratos e os diretores de administração convergem entre si na falta de 

capacitação, falta de treinamento adequado para o exercício da função de fiscal. E os gestores 

de contratos e os diretores de administração também convergem entre si em relação a dois 
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entraves, que são a ausência de setor central, responsável por atender às demandas da 

gestão/fiscalização de contratos de forma sistemática, e o baixo envolvimento da equipe de 

gestão/fiscalização. 

A esse respeito, a falta de padronização de procedimentos a serem instituídos pelo IFRN 

é um dificultador que, provavelmente, encontraria uma solução na elaboração de manuais de 

gestão e fiscalização de contratos. Ao passo que o desconhecimento acerca da legislação que 

trata do tema seria sanado com capacitação e treinamento adequado para o exercício da função 

de fiscal, que também resolveria o baixo envolvimento da equipe de gestão/fiscalização. 

Todos esses fatores dificultam a gestão e a fiscalização contratual no IFRN, constituindo 

importantes entraves ao processo de acompanhamento da execução contratual. Conforme 

explicitado nas análises, são eventos que demandam a ação institucional para serem resolvidos, 

dado que cabe à instituição contratante exercer a gestão e fiscalização dos contratos que pactua 

com terceiros. 

c) Identificar o espaço ocupado pelo sistema de gestão e fiscalização dos contratos 

continuados no bojo da gestão estratégica do IFRN, na percepção dos fiscais e gestores 

nomeados; 

Dentre os sujeitos da pesquisa, fiscais de contratos, gestores de contratos e diretores 

de administração, a maioria percentual dos três segmentos considera a gestão e fiscalização 

contratual como atividades estratégicas para suas unidades de atuação. Na percepção dos 

agentes, a atividade de gestão e fiscalização de contratos é estratégica para a entidade. 

Entretanto, os mesmos agentes não consideram que a alta gestão pensa igual a eles, 

ou, como dito, não conseguem visualizar o posicionamento da alta gestão em relação à 

questão. Provavelmente porque as metas estabelecidas no PDI contemplam as contratações 

(de um modo geral), e o tema da gestão e da fiscalização de contratos não recebem a mesma 

ênfase do referido documento. 

d) Descrever as percepções dos diretores de administração no que se refere à sistemática 

de gestão e fiscalização de contratos continuados; 

Na percepção dos diretores, as atividades de gestão e fiscalização contratual encontram-

se alinhadas às diretrizes institucionais previstas no atual Plano de Desenvolvimento 

Institucional. Porém, tal percepção não se reproduz quando se trata dos campi. 

Os diretores de administração percebem que as equipes de gestão e fiscalização 

contratual têm envolvimento com os encargos, detêm autonomia e proatividade frente às 

empresas terceirizadas e participam ativamente do planejamento das contratações, apesar de 

não serem suficientes para exercer as funções de gestão e fiscalização contratual.  
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Outra percepção importante é que para eles os atos da gestão e fiscalização contratual 

não são plenamente transparentes, contudo, os gastos com as referidas contratações são 

divulgados pela instituição. Ou seja, existe transparência, mas não é ampla, visto que não atinge 

os atos da gestão e fiscalização. 

A ausência de elementos normativos reguladores para a gestão e fiscalização contratual 

é confirmada pelos diretores, que também corroboram a ideia de que os gestores de contratos e 

fiscais de contratos se utilizam de controles, apesar de saberem que esses controles não são 

padronizados pela instituição. 

O Relatório de gestão do ano 2019 reconhece como desafio o melhoramento do 

planejamento de contratações, gestão de contratos e gestão de materiais. Ao reconhecer que os 

processos de gestão e fiscalização de contratos precisam ser aperfeiçoados o referido relatório 

aponta como solução possível a reestruturação da PROAD que tem como intento melhorar o 

gerenciamento integrado da gestão de suprimentos. 

Recentemente, o Governo Federal editou o decreto nº 9.739/2019, que estabelece 

medidas de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública e dispõe 

sobre o Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - SIORG. Tal 

normativo dispõe a respeito de elementos inovadores para a gestão de contratos na 

administração pública. A norma prevê a adoção do sistema de processo administrativo e 

soluções informatizadas de contratações, que deve ser normatizado pelo SISG – Sistema de 

Administração de Serviços Gerais (BRASIL, 2019c). 

Por força do normativo citado, o Governo Federal, por meio do seu portal de compras 

na internet, lançou o Comprasnet Contratos, que é uma ferramenta para subsidiar as entidades 

no acompanhamento da execução contratual (BRASIL, 2021c). Essa atitude do governo federal 

mira na eficiência e eficácia das contratações públicas. 

Por tudo quanto foi exposto, entende-se que as questões propostas inicialmente foram 

sanadas. Seguem-se alguns pontos relevantes para a pesquisa. 

Em decorrência da pandemia mundial provocada pelos efeitos do novo corona vírus, 

que provoca a covid-19 (SARS-cov-2), não foi possível acessar o acervo físico das bibliotecas, 

como também o contato com os sujeitos da pesquisa foi deveras prejudicado, limitando, assim, 

o maior número de respondentes. É importante também lembrar que o acesso aos documentos 

institucionais pelo público externo não é facilitado, visto que foi necessário realizar solicitação 

formal junto ao portal de acesso à informação para conseguir alguns relatórios da auditoria 

interna.  
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Some-se a isso o fato de que as informações disponibilizadas na área pública do SUAP 

(sem a necessidade de acesso e senha) sobre os contratos administrativos de natureza 

continuada são limitadas. 

É pertinente ressaltar que em pesquisas futuras podem ser tratados inúmeros assuntos 

afetos à gestão e à fiscalização contratual, a exemplos de temas como: Verificar a ocorrência 

de sobrecarga dos fiscais de contratos no processo de fiscalização contratual; Entender o 

relacionamento da equipe de gestão e fiscalização de contratos com os diretores de 

administração; Identificar os riscos enfrentados pelo IFRN nas contratações de caráter 

continuado; Verificar a efetividade da implementação das contas vinculadas; Compreender a 

utilidade do uso dos Instrumentos de Medição de Resultados para a gestão e fiscalização 

contratual; Identificar os causados pelos litígios envolvendo a responsabilização subsidiária do 

IFRN e, por último, Conhecer os processos de repactuação na entidade. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: SOLICITAÇÕES ENVIADAS VIA E-SIC: 

 

SOLICITAÇÃO 01 – INFORMAÇÕES SOBRE OS SUJEITOS DA PESQUISA. 

 

Solicito a disponibilização das seguintes informações sobre os contratos administrativos continuados com 

dedicação de mão de obra vigentes no IFRN: 1) Número de Fiscais de contratos e suplentes por unidade 

administrativa (Campus, Campus Avançado e Reitoria); 2) E-mails institucionais dos fiscais de contratos e 

suplentes; 3) E-mails institucionais dos gestores de contratos; 4) E-mails institucionais dos Diretores de 

administração; 5) Número de terceirizados por unidade; 6) Número de servidores por unidade. Caso queira a 

unidade respondente pode utilizar-se da planilha anexada. O pedido se justifica em razão da realização da 

pesquisa científica intitulada: “Contratos Administrativos: Um estudo sobre o processo de gestão e fiscalização 

dos serviços continuados no IFRN”. A referida pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Gestão Pública, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, encontra-se registrada no 

Comitê de Ética Pública sob CAAE nº 40448420.0.0000.5292 e recebeu Anuência da Pró-reitoria de 

Administração/IFRN em 26.10.2020. Salienta-se que as informações referentes aos e-mails institucionais serão 

utilizadas unicamente para o envio dos questionários eletrônicos necessários a coleta de dados no âmbito da 

pesquisa. 

 

SOLICITAÇÃO 02 – DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS NÃO PUBLICADOS. 

 

Solicito a disponibilização dos Relatórios de Autoria resultantes dos processos de avaliação da Fiscalização dos 

Contratos Administrativos de caráter continuado realizadas nos contratos do IFRN, nos anos de 2016 a 2020, 

pela Auditoria Interna desta Instituição, tendo em vista que os ditos relatórios não foram encontrados no portal 

institucional na internet, conforme se verifica no link: https://portal.ifrn.edu.br/institucional/auditoria-interna. O 

pedido se justifica em razão da realização de pesquisa científica intitulada: “Contratos Administrativos: Um 

estudo sobre o processo de gestão e fiscalização dos serviços continuados no IFRN”. A referida pesquisa está 

sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, encontra-se registrada no Comitê de Ética Pública sob CAAE nº 40448420.0.0000.5292 

e recebeu Anuência da Pró-reitoria de Administração/IFRN em 26.10.2020. Os aspectos tratados nos relatórios 

solicitados encontram ampla relação com o objeto de pesquisa. 
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APÊNDICE B: INSTRUMENTO DE COLETA – FISCAIS DE CONTRATOS 

 

Código Forma de Escolha da alternativa 

001 Múltipla escolha → Escolher 01 alternativa 

002 Lista suspensa → Escolher 01 alternativa 

003 Caixa de seleção → Escolher + de 01 alternativa 

004 Escala linear  → Escolher 01 alternativa (Likert) 

005 Grade de múltipla escolha → Atribuir uma gradação 

 

OBS.: Para efeitos deste questionário a expressão Contratos continuados refere-se àqueles contratos de 

prestação continuada com dedicação exclusiva de mão de obra; 

 

Nº DIMENSÃO QUESTÃO 

01 Sociofuncional 

VARIÁVEL: Sociofuncional/Operacionais. 

Qual sua idade? (001) 

☐ Até 25 anos  

☐ Entre 25,1 e 35 anos 

☐ Entre 35,1 e 45 anos 

☐ Entre 45,1 e 55 anos 

☐ Acima de 56 anos 

02 Sociofuncional 

VARIÁVEL: Sociofuncionais/Operacionais. 

Há quanto tempo você atua no IFRN? (001) 

☐ Menos de 1 ano 

☐ Entre 1 e 2 anos 

☐ Entre 2,1 e 4 anos 

☐ Entre 4,1 e 6 anos 

☐ Mais de 6 anos 

03 Capacitação 

VARIÁVEL: Sociofuncionais /Operacionais/ Formação acadêmica 

Qual seu Grau de Escolaridade? (001) 

☐ Ensino fundamental 

☐ Ensino médio 

☐ Ensino superior 

☐ Pós-graduação Lato Sensu (Especialização) 

☐ Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) 

04 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais /Operacionais. 

Qual sua unidade de exercício – (002) 

☐ Apodi / ☐ Caicó / ☐ Canguaretama / ☐ Ceará-Mirim / ☐ Currais Novos / ☐ 

Ipanguaçu / ☐ João Câmara / ☐ Jucurutu / ☐ Lajes / ☐ Macau / ☐ Mossoró / ☐ Natal 

– Central / ☐ Natal - Cidade Alta / ☐ Natal - Zona Leste (EaD) / ☐ Natal - Zona 

Norte / ☐ Nova Cruz / ☐ Parelhas / ☐ Parnamirim / ☐ Pau dos Ferros / ☐ Santa Cruz 

/ ☐ São Gonçalo do Amarante / ☐ São Paulo do Potengi / ☐ Reitoria 

05 
Sociofuncional/ 

Capacitação 
VARIÁVEIS: Sociofuncionais /Operacionais/Tempo de experiência como fiscal. 
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Há quanto tempo você desempenha a função de fiscal de contratos continuados?  (001) 

☐ Menos de 1 ano 

☐ Entre 1 e 2 anos 

☐ Entre 2,1 e 4 anos 

☐ Entre 4,1 e 6 anos 

☐ Mais de 6 anos 

06 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais /Operacionais. 

Além dos contratos continuados, você atua como Fiscal de outros tipos de Contratos? 

(001) 

☐ Sim   ☐ Não 

07 Sociofuncional 

VARIÁVEIS:  Sociofuncionais /Operacionais. 

Você já atuou como Gestor de Contratos? (001) 

☐ Sim   ☐ Não 

08 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais /Operacionais. 

Em quantos contratos continuados você ATUA como fiscal titular ou suplente? (001)  

☐ 1     ☐ 2     ☐ 3    ☐ 4    ☐ Acima de 4 

09 Capacitação 

VARIÁVEIS: Capacitação específica/Capacitação dos atores envolvidos no 

acompanhamento dos contratos. 

Você participou de alguma capacitação específica na área de gestão/fiscalização de 

contratos (cursos, palestras, congressos etc.)?  [Escolha 1 ou 2 alternativas]. (003) 

☐ SIM, antes de assumir a fiscalização do contrato  

☐ SIM, depois de assumir a fiscalização do contrato  

☐ NÃO participou de capacitação 

10 Capacitação 

VARIÁVEIS: Capacitação específica. 

Qual sua periodicidade de participação em capacitações específicas oferecidos pelo 

IFRN aos fiscais de contratos continuados? (001) 

☐ Semestralmente  

☐ Anualmente  

☐ Bienalmente 

☐ Sem periodicidade definida 

11 Capacitação 

VARIÁVEIS:  Nível de dificuldade das tarefas. 

Considerando os eventos descritos a seguir classifique aqueles que mais dificultam a 

fiscalização contratual, onde 1 pouco dificulta e 5 muito dificulta a gestão contratual. 

(Caso esteja usando smartphone posicione-o na horizontal). (005) 

Dificuldades para conciliar a função de fiscal de contratos com outras 

atribuições de seu cargo e/ou função 
1 2 3 4 5 

Ausência de setor central, responsável por atender as demandas da 

gestão/fiscalização de contratos de forma sistemática 1 2 3 4 5 

Falta de capacitação e treinamento adequado para o exercício da 

função de fiscal 
1 2 3 4 5 

Falta de padronização de procedimentos pelo IFRN 1 2 3 4 5 

Baixo envolvimento da equipe de fiscalização 1 2 3 4 5 

12 Capacitação VARIÁVEIS:  Nível de dificuldade das tarefas. 
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Considerando os eventos descritos a seguir, escolha os 02 que mais dificultam a 

fiscalização contratual. (003) 

☐ Desconhecimento acerca da legislação que trata do tema 

☐ Deficiência do SUAP 

☐ Dificuldade de diálogo com o Gestor do contrato correspondente 

☐ Ausência de manuais de gestão e fiscalização de contratos 

☐ Outros:________________________________ 

13 
Dificuldade de 

conciliar função 

VARIÁVEIS:  Dificuldade em conciliar a função de fiscal. / Sobrecarga de atividades e 

funções. 

Você se sente sobrecarregado (a) por realizar as atividades de fiscal de contratos 

juntamente com as demais atribuições que acumula enquanto servidor? (001) 

☐ Muito sobrecarregado(a) 

☐ Moderadamente sobrecarregado(a) 

☐ Indiferente 

☐ Pouco sobrecarregado(a)  

☐ Nada sobrecarregado(a) 

14 Capacitação 

VARIÁVEL: Capacitação específica. 

Durante a tarefa de fiscalização, quando tenho dúvidas, na atuação como fiscal, busco 

saná-las com: (001) 

☐ Procuradoria Jurídica 

☐ Gestor de Contratos  

☐ Diretoria de Administração 

☐ Demais colegas fiscais 

☐ Leituras técnicas sobre o assunto 

☐ Outros: ______________ 

15 Capacitação 

VARIÁVEL: Necessidade de capacitações constantes. 

Sempre busco formas de me qualificar em cursos e formações na internet, sobre o tema 

contratos continuados. 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

16 Capacitação 

VARIÁVEIS: A existência de programa de capacitação. / Espaços de aprendizagem 

colaborativa na formação dos agentes de fiscalização e gestão de contratos. 

A política de formação de recursos humanos do IFRN prioriza o agente fiscalizador de 

contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

17 Capacitação 

Troca de experiências entre fiscais. 

Existe no IFRN a cultura da troca de experiências entre fiscais de contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

18 Capacitação 

VARIÁVEL: Conduta ética do fiscal do contrato no cotidiano do processo de 

fiscalização dos contratos. 

A conduta ética do fiscal do contrato no cotidiano do processo de fiscalização dos 

contratos é compatível com as diretrizes institucionais. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 
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19 Capacitação 

VARIÁVEL: Divisão de responsabilidades e capacitação dos atores envolvidos no 

processo acompanhamento dos contratos. 

O IFRN conhece todas as consequências institucionais de uma falha de 

gestão/fiscalização cometida pela equipe de fiscais/gestores de contratos continuados. 

(004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

20 Capacitação 

VARIÁVEL: Divisão de responsabilidades e capacitação dos atores envolvidos no 

processo acompanhamento dos contratos. 

Conheço todas as consequências institucionais e pessoais de uma falha de 

gestão/fiscalização cometida pela equipe de gestores/fiscais de contratos continuados. 

(004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

21 
Dificuldade de 

conciliar função 

VARIÁVEL: Sobrecarga de atividades e funções. 

No âmbito do IFRN é praxe ser previamente comunicado sobre a possibilidade de 

assumir a função de fiscal de contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

22 Setor sistêmico 

VARIÁVEL: Necessidade de um setor de apoio à fiscalização. 

A criação, pelo IFRN, de um setor sistêmico, munido de liderança, coordenação e ações 

voltadas para apoiar os fiscais de contratos na realização de suas atribuições é 

imprescindível para maior eficiência da gestão e fiscalização de contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

23 Setor sistêmico 

VARIÁVEL: Apoio Institucional. 

No contexto da fiscalização dos contratos continuados, a Diretoria da minha unidade me 

dá todo o apoio necessário para que meu papel de fiscal seja exercido com eficácia. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

24 Setor sistêmico 

VARIÁVEL: Apoio Institucional. 

O atendimento das demandas da fiscalização de contratos é priorizado pela gestão da 

minha Unidade. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

25 
Equipe de 

trabalho 

VARIÁVEL: Envolvimento da equipe. 

Ao ser designado fiscal, sempre faço a leitura do instrumento convocatório do certame 

que deu origem ao contrato respectivo. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

26 
Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Trabalho em equipe. 

No IFRN, a escolha da equipe de fiscais leva em consideração, primeiramente, a 

competência técnica e o comprometimento dos servidores que irão fiscalizar os 

contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

27 
Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Servidores designados para o papel de fiscal são suficientes. 

A equipe disponibilizada pelo IFRN para gerir/fiscalizar os contratos continuados é 

suficiente. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

28 VARIÁVEL: Tomada de decisão. 
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Equipe de 

Trabalho 

Sempre contribuo nas análises de prorrogação de prazo ou repactuação no processo 

administrativo. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

29 

 

Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Participação na elaboração do Termo de Referência. / Projeto Básico. 

Tenho sempre a propriedade sobre o Termo de Referência objeto da contratação que 

conduzo como fiscal de contrato. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

30 
Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Relacionamento com a empresa contratada. 

O relacionamento com a empresa contratada, inclusive comunicação de eventuais falhas, 

sempre é realizado por intermédio do preposto. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

31 
Equipe de 

Trabalho 

Relacionamento com a empresa contratada. 

Eventuais falhas ocorridas na execução do contrato são sempre comunicadas ao 

preposto. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

32 
Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Relacionamento com a empresa contratada. 

Eventuais falhas ocorridas na execução do contrato são sempre comunicadas ao Gestor 

de Contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

33 
Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Relacionamento com a empresa contratada. 

A comunicação com os empregados terceirizados, inclusive a distribuição de tarefas 

ocorre sempre por intermédio do preposto. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

34 
Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Relacionamento com a empresa contratada. 

A possibilidade de estabelecer comunicação com a empresa contratada por intermédio 

do SUAP facilitaria o trabalho do fiscal. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

35 
Mecanismos de 

controle 

VARIÁVEL: Uso de mecanismos de controle para acompanhar a execução contratual. 

Além do SUAP, utilizo ferramentas (checklist, planilhas etc.) que auxiliam no controle 

e acompanhamento dos contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

36 
Mecanismos de 

controle 

VARIÁVEL: Ausência de instrumentos computacionais ou instrumentos inadequados. 

Realizo tempestivamente o registro de ocorrências de problemas e/ou inspeções durante 

a fiscalização do contrato. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

37 
Mecanismos de 

controle 

VARIÁVEL: Ausência de instrumentos computacionais ou instrumentos inadequados. 

O SUAP é uma ferramenta computacional adequada para executar a fiscalização dos 

contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 
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38 Padronização 

VARIÁVEL: Necessidade de implantação de padrões de fiscalização, com vista a evitar 

falhas e prejuízos. 

No IFRN há normatização interna de documentos e controles (documentos afins) que 

dão pleno suporte às atividades dos fiscais de contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

39 Padronização 

VARIÁVEL: Manuais de gestão de contratos. 

Um manual de fiscalização de contratos contribuiria muito para melhorar a realização 

das atribuições e tarefas da equipe de fiscais de contrato. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

40 Padronização 

VARIÁVEL: Ausência de instrumentos computacionais ou instrumentos inadequados. 

Existe no IFRN uma padronização nos instrumentos de controle utilizados na 

fiscalização dos contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

41 
Apoio da alta 

gestão 

VARIÁVEL: Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do sistema de 

fiscalização e gestão de contratos. 

A alta gestão do IFRN considera a gestão/fiscalização contratual como atividade 

estratégica para o funcionamento institucional. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

42 
Apoio da alta 

gestão 

VARIÁVEL: Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do Sistema de 

fiscalização e gestão de contratos. 

Considero a gestão/fiscalização contratual como atividade estratégica para o 

funcionamento da minha unidade. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
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APÊNDICE C: INSTRUMENTO DE COLETA – GESTORES DE CONTRATOS 

 

Código Forma de Escolha da alternativa 

001 Múltipla escolha → Escolher 01 alternativa 

002 Lista suspensa → Escolher 01 alternativa 

003 Caixa de seleção → Escolher + de 01 alternativa 

004 Escala linear  → Escolher 01 alternativa (Likert) 

005 Grade de múltipla escolha → Atribuir uma gradação 

 

OBS.: Para efeitos deste questionário a expressão Contratos continuados refere-se àqueles contratos de 

prestação continuada com dedicação exclusiva de mão de obra; 

 

Nº DIMENSÃO QUESTÃO 

01 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais. 

Qual sua idade? (001)  

☐ Até 25 anos 

☐ Entre 25,1 e 35 anos 

☐ Entre 35,1 e 45 anos 

☐ Entre 45,1 e 55 anos 

☐ Acima de 55 anos 

02 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais. 

Há quanto tempo você atua no IFRN? (001) 

☐ Menos de 1 ano 

☐ Entre 1 e 2 anos 

☐ Entre 2,1 e 4 anos 

☐ Entre 4,1 e 6 anos 

☐ Mais de 6 anos 

03 Capacitação 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais/Formação acadêmica. 

Qual seu Grau de Escolaridade? (001) 

☐ Ensino fundamental 

☐ Ensino médio 

☐ Ensino superior 

☐ Pós-graduação Lato Sensu (Especialização) 

☐ Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) 

04 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais. 

Qual sua unidade de exercício (002) 

☐ Apodi / ☐ Caicó / ☐ Canguaretama / ☐ Ceará-Mirim /☐ Currais Novos / ☐ 

Ipanguaçu / ☐ João Câmara / ☐ Jucurutu ☐ Lajes / ☐ Macau / ☐ Mossoró / ☐ Natal 

– Central / ☐ Natal - Cidade Alta / ☐ Natal - Zona Leste (EaD) / ☐ Natal - Zona 

Norte / ☐ Nova Cruz / ☐ Parelhas / ☐ Parnamirim / ☐ Pau dos Ferros / ☐ Santa 

Cruz / ☐ São Gonçalo do Amarante / ☐ São Paulo do Potengi / ☐ Reitoria 

05 Capacitação VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais/Tempo de experiência como Gestor. 



 

 

 

172 

 

 

Há quanto tempo você desempenha a função de gestor de contratos continuados? (001)   

☐ Menos de 1 ano 

☐ Entre 1 e 2 anos 

☐ Entre 2,1 e 4 anos 

☐ Entre 4,1 e 6 anos 

☐ Mais de 6 anos 

06 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais. 

Além dos contratos continuados, você atua como Gestor de outros tipos de Contratos?  

(001) 

☐ Sim   ☐ Não 

07 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais. 

Você já atuou como Fiscal de Contratos? (001) 

☐ Sim   ☐ Não 

08 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais. 

Em quantos contratos continuados você ATUA como Gestor? (001) 

☐ Entre 1 e 5 

☐ Entre 6 e 10 

☐ Entre 11 e 15 

☐ Entre 16 e 20 

☐ Acima de 21 

09 Capacitação 

VARIÁVEIS: Capacitação específica / Capacitação dos atores envolvidos no 

acompanhamento dos contratos. 

Quando da sua designação como gestor de contratos, houve a disponibilização de 

algum treinamento, orientação e/ou material para esclarecimento sobre a função e suas 

obrigações? (003) 

☐ SIM, antes de assumir a gestão do contrato  

☐ SIM, depois de assumir a gestão do contrato  

☐ NÃO participou de capacitação 

10 Capacitação 

VARIÁVEIS:  Nível de dificuldade das tarefas. 

Considerando os eventos descritos a seguir classifique aqueles que mais dificultam a 

gestão contratual, onde 1 pouco dificulta e 5 muito dificulta a gestão contratual. (Caso 

esteja usando smartphone posicione-o na horizontal). (005) 

Dificuldades para conciliar a função de gestor de contratos com 

outras atribuições de seu cargo e/ou função 
1 2 3 4 5 

Ausência de setor central, responsável por atender as demandas da 

gestão/fiscalização de contratos de forma sistemática 1 2 3 4 5 

Falta de capacitação e treinamento adequado para o exercício da 

função de gestor 
1 2 3 4 5 

Falta de padronização de procedimentos pelo IFRN 1 2 3 4 5 

Baixo envolvimento da equipe de gestão/fiscalização 1 2 3 4 5 

11 Capacitação 

VARIÁVEIS:  Nível de dificuldade das tarefas. 

Considerando os eventos descritos a seguir, escolha os 02 que mais dificultam a 

fiscalização contratual. (003) 

☐ Desconhecimento acerca da legislação que trata do tema 
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☐ Deficiência do SUAP 

☐ Dificuldade de diálogo com o fiscal de contrato correspondente 

☐ Ausência de manuais de gestão e fiscalização de contratos 

☐ Outros:________________________________ 

12 Capacitação 

VARIÁVEL: Capacitação específica. 

Durante a atividade de gestão, quando tenho dúvidas na atuação como gestor de 

contratos, busco saná-las com: (003) 

☐ Procuradoria Jurídica 

☐ Demais colegas gestores de Contratos  

☐ Diretoria de Administração 

☐ Leituras técnicas sobre o assunto  

☐ Outros ______________ 

13 

Acompanhamen

to da 

fiscalização 

VARIÁVEL: Acompanhamento das normas legais e procedimentos burocráticos da 

contratação. 

Realizo o acompanhamento tempestivo das atividades inerentes a gestão da execução 

contratual. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

14 

Acompanhamen

to da 

fiscalização 

VARIÁVEL: Coordenação das atividades de fiscalização. 

Realizo o acompanhamento dos trabalhos da equipe fiscalizadora dos contratos de 

forma preventiva, sistemática e rotineira. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

15 

Acompanhamen

to da 

fiscalização 

VARIÁVEL: Realização de atividades administrativas. 

Além das atividades administrativas rotineiras também realizo atividades inerentes ao 

acompanhamento da fiscalização contratual. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

16 Capacitação 

VARIÁVEL: A existência de programa de capacitação. 

O IFRN oferece programas internos de capacitação profissional relacionados com a 

gestão e fiscalização de contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

17 Capacitação 

VARIÁVEL: Necessidade de capacitações constantes. 

Sempre busco formas de me qualificar em cursos e formações na internet, sobre o tema 

contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

18 Capacitação 

VARIÁVEL: Capacitação profissional contribui para a prevenção da 

responsabilização subsidiária da administração pública. 

A comunicação com os empregados terceirizados, inclusive a distribuição de tarefas 

ocorre sempre por intermédio do preposto. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

19 Capacitação 

VARIÁVEL: Capacitação profissional contribui para a prevenção da 

responsabilização subsidiária da administração pública. 

Capacitação profissional constante dirigida aos fiscais e gestores contribui para a 

prevenção da responsabilização subsidiária da administração pública. (004) 
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  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

20 Capacitação 

VARIÁVEL: Divisão de responsabilidades e capacitação dos atores envolvidos no 

processo acompanhamento dos contratos; 

O IFRN conhece todas as consequências institucionais de uma falha de 

gestão/fiscalização cometida pela equipe de fiscais/gestores de contratos continuados. 

(004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

21 Capacitação 

VARIÁVEL: Divisão de responsabilidades e capacitação dos atores envolvidos no 

processo acompanhamento dos contratos; 

Conheço todas as consequências institucionais e pessoais de uma falha de fiscalização 

cometida pela equipe de gestores/fiscais de contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

22 Capacitação 

VARIÁVEL: Competência técnica; 

No IFRN, a escolha dos gestores de contratos leva em consideração, precipuamente, a 

competência técnica e o comprometimento dos servidores que irão gerenciar os 

contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

23 Capacitação 

VARIÁVEL: Conhecimento dos agentes sobre o processo de sanção de contratos 

administrativos; 

A equipe de Fiscalização/Gestão de contratos domina os conhecimentos sobre o 

processo de sanção de contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

24 Capacitação 

VARIÁVEL: Conduta ética do fiscal e do gestor do contrato no cotidiano do processo 

de gestão dos contratos; 

A conduta ética do gestor do contrato no cotidiano do processo de gestão dos contratos 

é compatível com as diretrizes institucionais. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

25 Planejamento 

VARIÁVEL: Planejamento das quantidades, dos prazos, das especificações e dos 

valores da contratação; 

Participo e/ou participei da etapa de planejamento dos contratos nos quais atuo como 

Gestor. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

26 Planejamento  

VARIÁVEL: Planejamento das quantidades, dos prazos, das especificações e dos 

valores da contratação 

Sempre contribuo nas análises de prorrogação de prazo ou repactuação no processo 

administrativo. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

27 Planejamento 

VARIÁVEL: Controle da vigência contratual. /Documentação completa. 

Verifico a completude e vigência da documentação nos autos dos processos de 

fiscalização contratual. (004) 
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  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

28 Planejamento 

VARIÁVEL: Controle da regularidade da documentação do processo para emissão de 

um termo aditivo 

No IFRN o planejamento anual dos contratos continuados considera a 

gestão/fiscalização contratual como elemento estratégico para a contratação. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

29 
Equipe de 

trabalho 

VARIÁVEL: Comunicação e divulgação de informações entre os envolvidos na gestão 

contratual. 

A Comunicação e divulgação de informações entre os envolvidos na gestão contratual 

é feita de forma transparente e acessível para todos da equipe. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

30 
Equipe de 

trabalho 

VARIÁVEL: Comprometimento dos envolvidos. 

A equipe demonstra envolvimento nos trabalhos de fiscalização de contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

31 
Equipe de 

trabalho 

VARIÁVEL: Servidores designados para o papel de fiscal são suficientes. 

A equipe disponibilizada pelo IFRN para fiscalizar os contratos é suficiente. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

32 
Equipe de 

trabalho 

VARIÁVEL: Comprometimento dos envolvidos. 

No contexto da fiscalização dos contratos continuados a Diretoria da minha unidade 

me dá todo o apoio necessário para que meu papel de Gestor seja exercido com 

eficácia. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

33 
Equipe de 

trabalho 

VARIÁVEL: Comprometimento dos envolvidos. 

O IFRN fornece apoio sistêmico às equipes de fiscalização e gestão de contratos. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

34 
Equipe de 

trabalho 

VARIÁVEL: Comprometimento dos envolvidos. 

A interação com o preposto/representante das empresas prestadoras dos serviços é 

satisfatória. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

35 

Padronização 

dos 

procedimentos 

VARIÁVEL: Padronização de procedimentos de gestão/fiscalização; 

No IFRN há normatização interna de documentos e controles (documentos afins) que 

dão pleno suporte às atividades dos gestores de contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

36 

Padronização 

dos 

procedimentos 

VARIÁVEL: Padronização de procedimentos de gestão/Fiscalização. 

Existe no IFRN uma padronização nos instrumentos de controle utilizados na 

fiscalização dos contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

37 

Padronização 

dos 

procedimentos 

VARIÁVEL: Padronização de procedimentos de gestão/Fiscalização. 

A ferramenta computacional utilizada para gerir e fiscalizar os contratos continuados 

fornece informações estratégicas aos gestores da instituição. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 
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38 
Apoio da alta 

gestão 

VARIÁVEL: Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do sistema de 

fiscalização e gestão de contratos 

A alta gestão do IFRN considera a gestão/fiscalização contratual como atividade 

estratégica para o funcionamento institucional. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

39 
Apoio da alta 

gestão 

VARIÁVEL: Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do sistema de 

fiscalização e gestão de contratos. 

Considero a gestão/fiscalização contratual como atividade estratégica para o 

funcionamento da minha unidade. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

40 
Apoio da alta 

gestão 

VARIÁVEL: Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do sistema de 

fiscalização e gestão de contratos. 

No IFRN as atividades da gestão/fiscalização contratual encontram-se alinhadas às 

diretrizes estratégicas institucionais estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento 

Institucional. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
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APÊNDICE D: INSTRUMENTO DE COLETA – DIRETORES DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Código Forma de Escolha da alternativa 

001 Múltipla escolha → Escolher 01 alternativa 

002 Lista suspensa → Escolher 01 alternativa 

003 Caixa de seleção → Escolher + de 01 alternativa 

004 Escala linear  → Escolher 01 alternativa (Likert) 

005 Grade de múltipla escolha → Atribuir uma gradação 

 

OBS.: Para efeitos deste questionário a expressão Contratos continuados refere-se àqueles contratos de 

prestação continuada com dedicação exclusiva de mão de obra; 

 

Nº DIMENSÃO QUESTÃO 

01 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais. 

Qual sua idade? (001) 

☐ Até 25 anos 

☐ Entre 25,1 e 35 anos 

☐ Entre 35,1 e 45 anos 

☐ Entre 45,1 e 55 anos 

☐ Acima de 55 anos 

02 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais. 

Há quanto tempo você atua no IFRN? (001) 

☐ Menos de 1 ano 

☐ Entre 1 e 2 anos 

☐ Entre 2,1 e 4 anos 

☐ Entre 4,1 e 6 anos 

☐ Mais de 6 anos 

03 Capacitação 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais/Formação acadêmica. 

Qual seu Grau de Escolaridade? (001) 

☐ Ensino fundamental 

☐ Ensino médio 

☐ Ensino superior 

☐ Pós-graduação Lato Sensu (Especialização) 

☐ Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) 

04 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais. 

Qual sua unidade de exercício – (002) 

☐ Apodi / ☐ Caicó / ☐ Canguaretama / ☐ Ceará-Mirim / ☐ Currais Novos / ☐ 

Ipanguaçu / ☐ João Câmara / ☐ Jucurutu / ☐ Lajes / ☐ Macau / ☐ Mossoró / ☐ 

Natal – Central / ☐ Natal - Cidade Alta / ☐ Natal - Zona Leste (EaD) / ☐ Natal - 

Zona Norte / ☐ Nova Cruz / ☐ Parelhas / ☐ Parnamirim / ☐ Pau dos Ferros / ☐ 

Santa Cruz / ☐ São Gonçalo do Amarante / ☐ São Paulo do Potengi / ☐ Reitoria 

05 Sociofuncional VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais. 
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Você já atuou como Fiscal de Contratos? (001) 

☐ Sim   ☐ Não 

06 Sociofuncional 

VARIÁVEIS: Sociofuncionais/Operacionais. 

Você já atuou como Gestor de Contratos? (001) 

☐ Sim   ☐ Não 

07 Capacitação 

VARIÁVEIS:  Nível de dificuldade das tarefas. 

Considerando os eventos descritos a seguir classifique aqueles que mais dificultam a 

fiscalização contratual, onde 1 pouco dificulta e 5 muito dificulta a fiscalização 

contratual. (Usando smartphone posicione-o na horizontal). (005) 

Dificuldades para conciliar a função de gestor de contratos com 

outras atribuições de seu cargo e/ou função 
1 2 3 4 5 

Ausência de setor central, responsável por atender as demandas da 

gestão/fiscalização de contratos de forma sistemática 
1 2 3 4 5 

Falta de capacitação e treinamento adequado para o exercício da 

função de gestor 
1 2 3 4 5 

Falta de padronização de procedimentos pelo IFRN 1 2 3 4 5 

Baixo envolvimento da equipe de gestão/fiscalização 1 2 3 4 5 

 Capacitação VARIÁVEIS:  Nível de dificuldade das tarefas. 

08  

Considerando os eventos descritos a seguir, escolha os 02 que mais dificultam a gestão 

e fiscalização contratual. (003) 

☐ Desconhecimento acerca da legislação que trata do tema 

☐ Deficiência do SUAP 

☐ Dificuldade de diálogo com o fiscal de contrato correspondente 

☐ Ausência de manuais de gestão e fiscalização de contratos 

☐ Outros:________________________________ 

09 Capacitação 

VARIÁVEL: Necessidade de capacitações constantes. 

Sempre busco formas de me qualificar em cursos e formações na internet, sobre o tema 

contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

10 Capacitação 

VARIÁVEL: Espaços de aprendizagem colaborativa na formação dos agentes de 

fiscalização e gestão de contratos. 

O IFRN mantém programa de formação para os agentes que atuam na 

gestão/fiscalização de contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

11 Capacitação 

VARIÁVEL: Administração fornece as condições de trabalho adequadas aos fiscais. 

O IFRN fornece as ferramentas de trabalho adequadas aos gestores/fiscais de contratos 

continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

12 Capacitação 

VARIÁVEL: Divisão de responsabilidades e capacitação dos atores envolvidos no 

processo acompanhamento dos contratos. 

O IFRN conhece todas as consequências institucionais de uma falha de fiscalização 

cometida pela equipe de gestores/fiscais de contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 
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13 Capacitação 

VARIÁVEL: Divisão de responsabilidades e capacitação dos atores envolvidos no 

processo acompanhamento dos contratos. 

Conheço todas as consequências institucionais e pessoais de uma falha de 

gestão/fiscalização cometida pela equipe de gestores/fiscais de contratos continuados. 

(004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

14 Capacitação 

VARIÁVEL: Conduta ética do fiscal do contrato no cotidiano do processo de 

fiscalização dos contratos. 

A conduta ética do fiscal do contrato no cotidiano do processo de fiscalização dos 

contratos é compatível com as diretrizes institucionais. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

15 
Apoio da alta 

gestão 

VARIÁVEL: Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do sistema de 

fiscalização e gestão de contratos. 

A alta gestão do IFRN prioriza ações de aperfeiçoamento do sistema de 

gestão/fiscalização de contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

16 
Apoio da alta 

gestão 

VARIÁVEL: Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do sistema de 

fiscalização e gestão de contratos. 

A alta gestão do IFRN considera a gestão/fiscalização contratual como atividade 

estratégica para o funcionamento institucional. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

17 
Apoio da alta 

gestão 

VARIÁVEL: Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do sistema de 

fiscalização e gestão de contratos. 

Considero a gestão/fiscalização contratual como atividade estratégica para o 

funcionamento da minha unidade. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

18 
Apoio da alta 

gestão 

VARIÁVEL: Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do sistema de 

fiscalização e gestão de contratos. 

No IFRN as atividades da gestão/fiscalização contratual encontram-se alinhadas às 

diretrizes estratégicas institucionais estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento 

Institucional. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

19 
Apoio da alta 

gestão 

VARIÁVEL: Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do sistema de 

fiscalização e gestão de contratos. 

A minha unidade utiliza as informações fornecidas pela gestão/fiscalização contratual 

como instrumento estratégico na tomada de decisão para futuras contratações. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

20 
Apoio da alta 

gestão 

VARIÁVEL: Apoio da alta gestão do IFRN no aperfeiçoamento do sistema de 

fiscalização e gestão de contratos. 
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Na minha unidade a atividade de gestão/fiscalização de contratos continuados é 

norteada pelas diretrizes da gestão estratégica institucional. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

21 
Apoio da alta 

gestão 

VARIÁVEL: Apoio do jurídico e da auditoria em ações preventivas no contexto dos 

contratos. 

A Diretoria de Administração na qual atuo recebe apoio permanente e tempestivo da 

Procuradoria Jurídica e da Auditoria Interna em ações preventivas no contexto dos 

contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

22 
Equipe de 

trabalho 

VARIÁVEL: Servidores designados para o papel de fiscal são suficientes. 

A equipe disponibilizada pelo IFRN para gerir/fiscalizar os contratos continuados é 

suficiente. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

23 
Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Mecanismos de nivelamento de informações entre as equipes de 

fiscalização e gestão de contratos. 

As informações sobre a gestão/fiscalização contratual são amplamente divulgadas entre 

os membros da equipe de gestão/fiscalização. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

24 
Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Relacionamento entre Fiscal e Gestor de contrato. 

A equipe de gestão/fiscalização de contratos demonstra envolvimento nos trabalhos de 

gestão e fiscalização de contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

25 
Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Comunicação no ambiente de trabalho. 

A comunicação estabelecida entre a equipe de gestão/fiscalização e a Diretoria de 

Administração é satisfatória. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

26 
Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Grau de autonomia frente à gestão contratual. 

A equipe de gestão/fiscalização de contratos detém autonomia para lidar com as 

empresas prestadoras de serviços. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

27 
Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Grau de autonomia concedida à equipe. 

A equipe de gestão/fiscalização de contratos atua proativamente frente às empresas 

prestadoras de serviços. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

28 
Equipe de 

Trabalho 

VARIÁVEL: Participação dos fiscais e dos gestores em equipes de planejamento de 

contratação futura. 

A equipe de gestão/fiscalização dos contratos continuados participa ativamente do 

planejamento das contratações. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

29 VARIÁVEL: Fluxo de documentos. 
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Padronização 

dos 

procedimentos 

No IFRN o fluxo documental do processo de gestão/fiscalização contratual é 

predefinido e padronizado. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

30 

Padronização 

dos 

procedimentos 

VARIÁVEL: Padronização e normatização de documentos, Instrumentos de controle 

interno. 

No IFRN há normatização interna de documentos e controles (documentos afins) que 

dão pleno suporte às atividades de gestão/fiscalização de contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

31 Transparência 

VARIÁVEL: Transparência dos atos de gestão do contrato. 

Os atos da gestão/fiscalização de contratos são amplamente divulgados para o público 

externo. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

32 Transparência 

VARIÁVEL: Fluência e racionalidade na execução do processo, possibilitando a 

obtenção de melhorias na qualidade e produtividade na prestação de contas e na gestão 

dos recursos públicos. 

No IFRN os recursos públicos despendidos com contratos continuados são divulgados 

para o público externo. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

33 Transparência 

VARIÁVEL: Fluência e racionalidade na execução do processo, possibilitando a 

obtenção de melhorias na qualidade e produtividade na prestação de contas e na gestão 

dos recursos públicos. 

Considero que a gestão/fiscalização de contratos no IFRN é transparente para o público 

externo. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

34 
Mecanismos de 

Controle 

VARIÁVEL: Ausência de instrumentos computacionais ou instrumentos inadequados. 

A ferramenta computacional utilizada para gerir e fiscalizar os contratos continuados 

fornece informações estratégicas aos gestores da instituição. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

35 
Mecanismos de 

Controle 

VARIÁVEL: Sistema informatizado que abranja as etapas da gestão e fiscalização. 

O sistema informatizado disponibilizado pelo IFRN abrange por completo todas as 

etapas da gestão e fiscalização dos contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

36 
Mecanismos de 

Controle 

VARIÁVEL: Instrumentos de controle interno. 

A equipe de gestão/fiscalização faz uso de instrumentos de controle auxiliares (check 

list, planilhas, etc.). (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

37 
Mecanismos de 

Controle 

VARIÁVEL: Controles padronizados ou individuais e pessoais. 

A equipe gestora/fiscalizadora de contratos continuados utiliza controles padronizados 

pelo IFRN. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

38 VARIÁVEL: Controles padronizados ou individuais e pessoais. 
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Mecanismos de 

Controle 

Eu sempre acompanho a dinâmica de gestão e fiscalização de contratos na minha 

unidade, de forma planejada. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

39 
Mecanismos de 

Controle 

VARIÁVEL: Estrutura e rotinas adequadas à fiscalização de contratos. 

No IFRN há uma normatização interna de documentos e controles (manual) a serem 

utilizados pelos fiscais/gestores de contratos continuados. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

40 Setor Sistêmico 

VARIÁVEL: Setor específico para tirar dúvidas relativas ao assunto. 

A equipe gestora/fiscalizadora de contratos recorre a minha diretoria de atuação para 

sanar suas dúvidas. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

41 Planejamento 

VARIÁVEL: Modelo de gestão que contempla o planejamento das contratações. 

O modelo de gestão/fiscalização adotado pelo IFRN contempla o planejamento das 

contratações. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

42 Planejamento 

VARIÁVEL: Modelo de gestão que contempla o planejamento das contratações. 

No IFRN o planejamento anual dos contratos continuados considera a 

gestão/fiscalização contratual como elemento estratégico para a contratação. (004) 

  Concordo Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo Plenamente 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
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APÊNDICE E 

 

Resumo dos contratos continuados ativos em dezembro/2020 

UN. tipo de serviço 
Servi

ço 
Valor 

executado 
Valor total 

Contrat
os 

Endereço de Consulta no SUAP 

AP Limpeza 1 437.572,74 800.659,96 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2122/  

AP Vigilância 2 223.322,40 334.983,60 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2085/  

AP Aux.Saúde Bucal 3 78.327,13 96.001,11 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1741/  

AP Direção veicular 4 295.576,72 456.566,42 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1721/  

AP Trab. Rurais 5 283.737,03 283.737,03 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2392/  

AP Aux. de cozinha 6 24.130,93 88.872,00 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2338/  

AP Manutenção 7 124.846,85 333.996,00 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2337/  

 Subtotal  1.467.513,80 2.394.816,12   
CA Vigilância 2 37.938,36 474.251,52 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2066/  

CA Direção veicular 4 188.674,67 342.233,95 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1691/  

CA Aux.Saúde Bucal 3 71.625,27 94.253,11 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1692/  

CA Manutenção 7 9.281,02 138.615,84 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2380/  

CA Limpeza 1 316.459,92 619.777,40 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2150/  

CA Aux.Saúde Bucal 3 6.932,08 20.340,48 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2359/  

CA Manutenção 7 14.529,39 35.052,49 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2358/  

CA Manutenção 7 48.506,11 117.120,99 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2356/  

 Subtotal  693.946,82 1.841.645,78   
CANG Vigilância 2 221.873,63 313.233,36 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2065/  

CANG Limpeza 1 684.686,04 866.140,20 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1774/  

CANG Aux. de Saúde Bucal 3 70.884,27 95.818,44 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1778/  

CANG Manutenção 7 424.404,25 968.603,11 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1384/  

CANG Direção veicular 4 13.463,43 83.640,00 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2368/  

CANG Manutenção 7 8.417,90 45.230,52 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2379/ 

CANG Manutenção 7 0,00 95.629,08 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2408/ 

 Subtotal  1.423.729,52 2.468.294,71   
CM Vigilância 4 225.055,63 327.327,36 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2068/  

CM Manutenção 7 146.150,96 435.115,67 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1697/  

CM Limpeza 1 72.318,56 342.561,60 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2383/  

CM Manutenção 7 28.292,80 98.139,24 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2354/  

CM Manutenção 7 167.048,41 406.716,60 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2344/  

 Subtotal  638.866,36 1.609.860,47   
CN Vigilância 2 222.522,10 308.589,60 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2055/  

CN Aux.Saúde Bucal 3 76.869,60 95.875,90 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1732/  

CN Direção veicular 4 326.375,82 493.778,88 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1736/  

CN Manutenção 7 142.955,46 168.417,76 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1738/  

CN Limpeza 1 1.244.800,98 1.305.453,36 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1655/  

CN Manutenção 7 252.606,30 542.775,53 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2316/  

 Subtotal  2.266.130,26 2.914.891,03   
IP Limpeza 1 1.776.019,64 1.990.076,95 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1708/  

IP Aux. Agropecuário 9 937.302,16 1.029.873,76 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1710/  

IP Aux. bucal e cozinha 7 238.237,42 308.181,31 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1711/  

IP Manutenção 7 641.188,31 813.423,68 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1712/  

IP Vigilância 2 1.110.164,86 1.246.951,70 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1335/  

 Subtotal  4.702.912,39 5.388.507,40   
JC Vigilância 2 207.971,33 319.719,36 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2086/  

JC Limpeza 1 57.797,97 389.281,92 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2374/  

JC Manutenção 7 288.246,19 785.541,00 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2321/  

 Subtotal  554.015,49 1.494.542,28   
LAJ Vigilância 2 213.515,19 333.040,77 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2106/  

LAJ Limpeza 1 402.777,51 1.020.358,48 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1834/  

LAJ Manutenção 7 864.849,03 2.259.585,54 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1358/  

 Subtotal  1.481.141,73 3.612.984,79   
MC Vigilância 2 224.197,58 321.632,16 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2079/  
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https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2354/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2344/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2055/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1732/
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https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1708/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1710/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1711/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1712/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1335/
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MC Limpeza 1 28.120,84 200.863,20 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2405/  

MC Manutenção 7 66.780,30 171.479,64 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2357/  

MC Manutenção 7 286.565,85 644.965,68 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1750/  

MC Manutenção 7 1.731.105,34 1.884.827,16 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1352/  

 Subtotal  2.336.769,91 3.223.767,84   
MO Limpeza 1 678.227,04 1.087.356,00 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2088/ 

MO Direção Veicular 4 342.682,26 648.471,60 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1747/ 

MO Auxiliar de Cozinha 7 266.637,55 343.604,88 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1757/  

MO Aux.Saúde Bucal 3 78.375,87 92.738,88 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1713/  

MO Manutenção 7 2.096.259,60 2.505.256,83 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1364/  

MO Vigilância 2 1.313.203,49 1.712.505,41 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1316/  

 Subtotal  4.775.385,81 6.389.933,60   
CNAT Psicopedagogo  356.038,31 621.083,28 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2114/  

CNAT Aux.Saúde Bucal 3 56.562,46 71.574,96 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2005/  

CNAT Recepcionista 8 304.633,49 454.438,41 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1852/  

CNAT Direção veicular 4 363.406,56 823.437,90 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1853/  

CNAT Recepcionista 8 610.042,72 671.388,75 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1734/  

CNAT Porteiros 8 1.840.763,28 2.298.509,00 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1619/  

CNAT Manutenção 7 5.368.112,22 5.402.236,89 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1301/  

CNAT Manutenção 7 537.608,02 2.839.550,42 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1336/  

CNAT Limpeza 1 2.615.382,45 14.234.645,81 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1322/  

 Subtotal  12.052.549,51 27.416.865,42   
CAL Vigilância 2 441.931,94 623.903,36 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2056/  

CAL Limpeza 1 477.895,54 584.366,91 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1554/  

CAL Manutenção 7 3.226.350,59 4.623.270,75 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1390/  

 Subtotal  4.146.178,07 5.831.541,02   
ZL Portaria 8 23.720,40 227.715,84 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1665/  

ZL Recepção 8 8.845,04 106.140,48 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1666/  

ZL Vigilância 2 191.368,11 276.423,92 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2062/  

ZL Direção veicular 4 34.522,26 538.799,96 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2390/  

 Subtotal  258.455,81 1.149.080,20   
ZN Vigilância 2 202.781,87 306.650,18 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2091/  

ZN Limpeza 1 886.111,87 1.120.247,00 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1771/  

ZN Manutenção 7 1.520.670,13 1.713.105,51 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1405/  

 Subtotal  2.609.563,87 3.140.002,69   
NC Vigilância 2 215.933,62 318.491,02 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2092/  

NC Auxiliar de Cozinha 7 61.534,90 86.727,24 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1866/  

NC Auxiliar de Cozinha 7 71.446,62 86.727,24 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1737/  

NC Direção Veicular 4 71.446,62 337.656,38 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1720/  

NC Aux.Saúde Bucal 3 79.591,28 99.428,16 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1509/  

NC Limpeza 1 108.787,53 387.109,92 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2375/  

NC Manutenção 7 127.001,41 355.177,68 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2345/  

 Subtotal  735.741,98 1.671.317,64   
PAAS Vigilância 2 192.342,92 329.730,71 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2099/  

PAAS Limpeza 1 691.797,50 914.794,72 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1590/  

PAAS Manutenção 7 1.146.951,70 1.546.217,22 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1404/  

 Subtotal  2.031.092,12 2.790.742,65   
PAR Manutenção 7 659.506,28 932.593,89 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1840/  

PAR Limpeza 1 687.276,99 1.061.629,02 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1841/  

PAR Aux.Saúde Bucal 3 69.087,17 96.074,51 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1716/  

PAR Manutenção 7 13.360,44 40.081,32 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2237/  

PAR Vigilância 2 215.494,20 258.593,04 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2210/  

 Subtotal  1.644.725,08 2.388.971,78   
PF Vigilância 2 229.855,48 307.332,96 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2060/ 

PF Limpeza 1 772.116,88 1.220.166,00 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1849/  

PF Manutenção 7 410.674,39 672.001,56 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1688/  

PF Manutenção 7 109.088,08 390.895,44 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2351/  

PF Manutenção 7 14.909,76 41.723,41 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2360/  

 Subtotal  1.536.644,59 2.632.119,37   
RE Vigilância 2 191.368,11 276.423,92 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2062/  

RE Manutenção 7 108.804,59 138.309,91 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1411/  

https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2405/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2357/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1750/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1352/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1757/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1713/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1364/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1316/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2114/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2005/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1852/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1853/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1734/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1619/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1301/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1336/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1322/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2056/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1554/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1390/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1665/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1666/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2062/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2390/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2091/?tab=1
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1771/?tab=1
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1405/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2092/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1866/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1737/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1720/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1509/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2375/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2345/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2099/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1590/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1404/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1840/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1841/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1716/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2237/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2210/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1849/
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1688/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2351/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2360/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2062/?tab=2
https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1411/?tab=8
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RE Direção Veicular 4 1.306.959,22 1.672.636,27 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1340/  

RE Limpeza 1 138.482,20 225.040,53 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2219/  

RE Vigilância 2 190.437,99 209.017,38 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2180/  

 Subtotal  1.936.052,11 2.521.428,01   
SC Vigilância 2 190.907,42 314.577,12 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2087/  

SC Manutenção 7 1.507.085,26 3.626.585,16 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1330/  

SC Limpeza 1 79.498,82 476.992,92 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2396/  

 Subtotal  1.777.491,50 4.418.155,20   
SGA Vigilância 2 187.812,02 300.499,44 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2110/  

SGA Direção Veicular 4 183.817,72 331.001,70 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1701/  

SGA Aux.Saúde Bucal 3 84.330,36 92.738,88 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1703/  

SGA Manutenção 7 166.348,46 506.906,76 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2355/  

SGA Limpeza 1 98.264,21 401.726,40 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2371/  

 Subtotal  720.572,77 1.632.873,18   
SPP Vigilância 2 202.250,62 461.687,52 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2061/  

SPP Aux. de Saúde Bucal 3 51.671,03 60.768,24 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1989/  

SPP Direção Veicular 4 154.807,00 217.987,08 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/1743/  

SPP Limpeza 1 32.161,81 385.941,71 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2391/  

SPP Manutenção 7 0,00 204.251,64 1 https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/2401/ 

 Subtotal  440.890,46 1.330.636,19 112  
  TOTAIS   50.230.369,96 88.262.977,37    

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
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ANEXO – TCLE 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada: “CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS: Um estudo sobre o processo de gestão e fiscalização dos serviços 

continuados no IFRN”, que tem como pesquisador responsável LEONARDO VASCONCELOS ASSIS 

DE LIMA e orientação do professor Dr. RICHARD MEDEIROS DE ARAÚJO do Programa de Pós-

Graduação em Gestão Pública. 

Esta pesquisa pretende, compreender quais são os entraves na gestão e fiscalização dos 

contratos administrativos de caráter continuado, com emprego de mão-de-obra, no âmbito do 

IFRN. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo, justifica-se pela relevância que tem o tema como 

processo vital no âmbito do IFRN, já que as contratações de serviços continuados, sobretudo aquelas 

com dedicação exclusiva de mão de obra, além de possibilitar o andamento das atividades do órgão 

contribuem para a manutenção de suas estruturas físicas. Assim sendo, o acompanhamento da 

execução contratual através da gestão e fiscalização dos contratos é responsável por aferir a qualidade 

da prestação dos serviços ao público usuário possibilitando uma prestação de serviços de excelência. 

Com isso, há um reflexo imediato no atendimento aos anseios da sociedade que é resultado do 

aprimoramento das rotinas internas e o pleno alinhamento das contratações com os interesses 

públicos, motivo que justifica o estudo do tema em questão. 

Caso decida participar, você será convidado a responder um questionário eletrônico 

autopreenchido com aproximadamente 40 questões e demandará cerca de 20 minutos. As questões 

serão elaboradas em formulário do Google docs (ou similar) e encaminhadas por e-mail e terão em seu 

cabeçalho todos os esclarecimentos sobre a pesquisa além de cientificação sobre a possibilidade de 

deixar de responder a qualquer momento.  

Durante a realização da pesquisa poderão ocorrer eventuais desconfortos e possíveis riscos 

mínimos como estresse, cansaço ou constrangimento ao responder o questionário, tendo em vista que 

você precisará dedicar parte de seu tempo para preencher o formulário e responder algumas questões 

sobre seu trabalho. Contudo para minimizar esses possíveis desconfortos não serão abordadas 

questões de cunho pessoal, tampouco quaisquer questões que versem diretamente sobre a sua prática 

profissional individual, além de a quantidade de questões respeitar o tempo previsto para resposta. 

Ainda assim, será garantido o direito de não responder questões que julgue incômodas ou desistir da 

pesquisa a qualquer momento de participar da pesquisa sem nenhum prejuízo a você.  

 

__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal) ____________________ (rubrica do Pesquisador)  
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Não há previsão de benefícios diretos pela participação na presente pesquisa. Contudo, sua 

colaboração ajudará em melhor compreensão a respeito dos entraves na gestão e fiscalização dos 

contratos administrativos de caráter continuado, com emprego de mão de obra, no âmbito do IFRN. 

Em caso de complicações ou danos à saúde que você possa ter relacionado com a pesquisa, 

compete ao pesquisador responsável garantir o direito à assistência integral e gratuita, que será 

custeada pelo pesquisador. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para LEONARDO 

VASCONCELOS ASSIS DE LIMA, residente a Rua Marinheiro Manoel Inácio, 1173 – Centro, Caicó/RN, 

e-mails: leonardo.lima@ifrn.edu.br ou leo100.lima@hotmail.com, fone: (84) 9 8881 2203. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de nenhum 

dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos pelo 

pesquisador e reembolsado para vocês. Se você sofrer qualquer dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa UFRN - Lagoa Nova Campus Central (CEP Central/UFRN) – instituição que avalia a ética 

das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção aos participantes das mesmas – da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 ou (84) 9.9193-6266, e-

mail cepufrn@reitoria.ufrn.br. Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, 

das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, na Rua das Artes, s/n. Campus Central 

UFRN. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP: 59075-000. 

Este documento foi impresso em duas vias. E também será enviado por e-mail, dessa forma 

você poderá baixar e salvar uma via. De forma que uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável LEONARDO VASCONCELOS ASSIS DE LIMA. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa intitulada 

“CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Um estudo sobre o processo de gestão e fiscalização dos 

serviços continuados no IFRN”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 



 

 

 

188 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo intitulado “CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Um 

estudo sobre o processo de gestão e fiscalização dos serviços continuados no IFRN”, declaro 

que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido infringirei as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 510/2016 – CNS (Conselho Nacional de Saúde), que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal/RN, 29 de janeiro de 2021. 

 

LEONARDO VASCONCELOS ASSIS DE LIMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


