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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva analisar os mecanismos de controle utilizados na gestão de 

contratos de mão de obra terceirizada no Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação 

Oswaldo Cruz, entre os anos 2015 e 2019. Foi realizada, além de revisão bibliográfica a 

análise de documentos incluindo instruções normativas, termos de referência dos contratos 

de terceirização e apontamentos realizados pelos órgãos de controle interno, Controladoria 

Geral da União (CGU) e Audin (Auditoria Interna) e controle externo, Tribunal de Contas 

da União (TCU).  Realizou-se um cruzamento dos apontamentos realizados por meio de 

auditorias dos órgãos de controle com as fases do processo licitatório, cujos resultados são 

apresentados em quadros e tabelas. Os resultados indicam que os mecanismos de controle 

utilizados na gestão de contratos de mão de obra terceirizada, operacionalizados mediante a 

fiscalização, não resguardam o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo 

Cruz de uma responsabilização subsidiária pela má gestão dos mesmos, assim como o 

próprio gestor/fiscal de contratos, necessitando assim da criação de uma equipe para 

realização da fiscalização técnica e administrativa de todos os contratos de terceirização. 

Sugere-se a capacitação permanentemente da equipe, em todas as atualizações legais, para 

que esta esteja apta a realizar os controles necessários, de forma a minimizar os riscos de 

responsabilização oriundos da gestão desses contratos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Terceirização. Administração Pública. Gestão de Contratos. Fiscalização.  

  



 
 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the control mechanisms used in the management of outsourced 

labor contracts at the Institute of Technology in Pharmaceuticals of the Oswaldo Cruz Foundation, 

between 2015 and 2019. In addition to a literature review, the analysis of documents including 

normative instructions was carried out. , terms of reference for outsourcing contracts and notes 

made by the internal control bodies, the Federal Comptroller General (CGU) and Audin (Internal 

Audit) and external control, the Federal Court of Accounts (TCU). A crossing of the notes made 

through audits of the control bodies was carried out with the phases of the bidding process, whose 

results are presented in tables and tables. The results indicate that the control mechanisms used in 

the management of outsourced labor contracts, operated through inspection, do not protect the 

Oswaldo Cruz Foundation's Institute of Technology in Pharmaceuticals from subsidiary liability 

for their poor management, as well as the Oswaldo Cruz Foundation itself. contract 

manager/inspector, thus requiring the creation of a team to carry out the technical and 

administrative inspection of all outsourcing contracts. It is suggested that the team be permanently 

trained, in all legal updates, so that it is able to carry out the necessary controls, in order to 

minimize the liability risks arising from the management of these contracts. 
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1 INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBÇLEMATIZAÇÃO  

A terceirização ou subcontratação consiste em repassar para um terceiro, estranho à 

relação de emprego, o exercício de funções secundárias por intermédio de uma empresa 

contratada. Nas palavras de Martins (2010), a terceirização consiste na possibilidade de 

contratar terceiro para a realização de atividades que não constituem o objeto principal da 

empresa. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no ano de 2014 a 

terceirização no Brasil representava cerca de um quarto de todos os vínculos de trabalho 

formais, com 12,5 milhões de vínculos ativos, contra 35,6 milhões nas relações tradicionais de 

emprego (IPEA, 2018), evidenciando a magnitude da terceirização no setor público e privado.  

Mais recentemente (2017), sobreveio a reforma trabalhista desenvolvida pela lei 

13.467/17, que conforme na concepção de Queiroz (2017), pretendeu legitimar a redução de 

direitos e a precarização das relações trabalho ao substituir o Direito do Trabalho pelo Direito 

Civil, sobretudo, em razão da retirada da legislação o caráter de norma de ordem pública e 

irrenunciável, por institucionalizar a prevalência do negociado sobre o legislado, permitir a 

contratação de serviços em lugar da contratação de empregados e autorizar a terceirização na 

atividade fim das empresas. 

Ao se discorrer sobre a força de trabalho presente no serviço público é normal se pensar 

naquela imagem clássica de servidores que ingressaram no serviço público por meio de 

processo de seleção pública (concurso público), ou até mesmo por aqueles que se tornaram 

servidores por outros meios anteriores à Constituição Federal de 1988. 

Muitos desconhecem que existe uma grande parcela de trabalhadores que prestam 

serviço aos mais variados órgãos públicos e que não estão inseridos no contexto dos servidores 

públicos concursados, são os chamados trabalhadores terceirizados, pessoas que trabalham 

dentro das repartições públicas convivendo e dividindo espaço e atividades cotidianamente com 

os servidores, mas que possuem vínculo de trabalho com uma empresa privada.  

Foi com a edição do Decreto nº 2.271 de 07 de julho de 1997 que a terceirização ganhou 

destaque no serviço público. Em âmbito Federal foi definido um rol de atividades que poderia 

ser objeto de execução indireta, como exemplo, atividades de conservação, limpeza, segurança, 

vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e 

manutenção de prédios, equipamentos e instalações. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

1997). 
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Essa nova forma de contratação da força de trabalho (terceirizados) acabou sendo 

utilizada pela Administração de forma mais veemente tendo em vista que a contratação de 

terceirização geraria “a princípio” custos menores, por exemplo: diminuição do quadro de 

efetivos, menor necessidade de investimentos em treinamento e aperfeiçoamento, melhor 

rendimento de trabalho (por contar com especialistas do setor), isenção do cumprimento de 

convenções Coletivas de Trabalho (CCT) e não há, majoritariamente, a relação duradoura de 

trabalho. Em vista disso, os órgãos públicos se adequaram a essa nova realidade criando e 

ampliando atribuições para alocar os terceirizados em âmbito administrativo (FURTADO, 

2012). 

Não se pode deixar de expressar também a figura dos agentes prepostos  (funcionários 

da empresa contratada) que atuam dentro da organização contratante (Administração Pública) 

dando suporte tanto aos terceirizados quanto ao fiscal do contrato. Na prática, são empregados 

que fazem a intermediação entre a organização contratante e a empresa contratada. Qualquer 

tipo de problema entre a organização contratante e os funcionários terceirizados será dirimido 

pelo fiscal e preposto. 

A Fundação Instituto Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, é vinculada ao Ministério da Saúde e 

tem a sua atuação destacada no âmbito da ciência, tecnologia e inovação em saúde da América 

Latina. Tem a missão de promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir 

conhecimentos científico e tecnológico. É subdividida em unidades técnico-científicas onde 

destaca-se a unidade Farmanguinhos. 

Fundado em 1976 e considerado o maior laboratório farmacêutico oficial vinculado ao 

Ministério da Saúde, Farmanguinhos é mais do que uma fábrica de medicamentos, é 

um Instituto de Ciência e Tecnologia em Saúde.  Além de pesquisar, desenvolver e produzir 

medicamentos essenciais para a população brasileira, o Instituto se destaca ainda na luta pela 

redução de custos de medicamentos, permitindo a ampliação do acesso de mais pessoas aos 

programas de saúde pública (FARMANGUINHOS, 2018). 

A motivação do presente estudo se dá pelo fato da grande importância com que os 

contratos de terceirização de mão de obra representam para Farmanguinhos, não só pelo aspecto 

financeiro como também pelo fato de ser a maior representatividade da força de trabalho 

utilizada pela instituição. 

Em vista disso, são apresentados os aspectos chaves para a compreensão e entendimento 

inicial da pesquisa, de forma a demonstrar a viabilidade no âmbito acadêmico. 
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Em busca de um modelo que possa garantir eficiência, eficácia e efetividade ao 

cumprimento dos objetos pactuados nos contratos administrativos firmados, a Administração 

Pública vem buscando ao longo do tempo aperfeiçoar mecanismos que possam gerar os 

resultados almejados por ela, sem deixar de observar, contudo, a situação dos trabalhadores 

participantes deste processo, sobretudo no que diz respeito às garantias trabalhistas (DI 

PIETRO, 2016). 

Com o argumento de corte de despesas públicas atreladas a restrição 

orçamentária/financeira, o governo vem autorizando de forma insuficiente nas duas últimas 

décadas (2000 a 2020) concursos para provimento de vagas a serem ocupadas por servidores 

de carreira que, somados às aposentadorias e vacâncias, leva a Fundação a recorrer ao 

instrumento cada vez mais frequente, a terceirização de mão de obra. 

A contratação de mão de obra terceirizada na área finalística não supre a falta de 

servidores, uma vez que os contratados possuem limitação nas atividades por não terem vínculo 

direto com a organização, como exemplo a assinatura de autorização de pagamentos (atesto), 

as definições de ações estratégicas da entidade e etc...  

Atividades finalísticas são aquelas que materializam os objetivos da empresa. Em outras 

palavras, pode-se dizer que as atividades-fim são aquelas que a organização entrega a seus 

clientes, seja na forma de produtos ou prestação de serviços. Em Farmanguinhos, as atividades 

finalísticas ocorrem com a produção de medicamentos.  

A terceirização apresenta dificuldades de se estabelecer um ambiente de trabalho 

favorável devido à ausência hierárquica dos servidores para com os terceirizados que assumem 

funções de chefia, diferenças salariais e laborais entre eles, e especialmente a dificuldade em 

fiscalizar a execução dos contratos de terceirização a contento, ou seja, de conseguir obter da 

empresa contratada efetivamente aquilo que foi pactuado no contrato muitas das vezes 

ocasionada pela inexistência de instrumentos de medição de resultados (MARTINS, 2010). 

A importância da fiscalização de contratos no Brasil se tornou mais evidente com a 

edição do Estatuto das Licitações (Lei 8.666/93), onde prevê no seu artigo 67 que a execução 

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 

especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993). 

Ainda que legislações anteriores também abordassem o tema, a exemplo da lei federal 

nº 4.320/64 e do Decreto-Lei nº 200/67, foi com a edição pelo Ministério do Planejamento da 

Instrução Normativa nº 05 de 05 de maio de 2017 que a fiscalização dos contratos ganhou maior 

atenção e preocupação (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, 2017). 
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Destaca-se como exemplo a capacitação dos servidores que atuam no processo, além de 

envidar esforços no sentido de padronizar e regulamentar os procedimentos de fiscalização 

contratual, haja vista as constantes auditorias sofridas pelos órgãos e por conseguinte as 

responsabilizações em diversas esferas dos agentes que atuam no processo. 

 Conforme observa-se nas palavras de Silva (2012, p.75) “o Gestor de Contrato, por 

força de atribuições formalmente estatuídas, tem particulares deveres que, se não cumpridos, 

poderão resultar em responsabilização civil, penal e administrativa”. 

Ainda que o governo avançasse no regramento da matéria (contratos), percebe-se que 

os órgãos públicos sofrem muita dificuldade na nomeação dos fiscais de contratos uma vez que 

os mesmos já possuem atribuições cotidianas, quase sempre encarando a fiscalização como uma 

atividade acessória, complementar. 

Ademais, historicamente a atividade tem sido vista como um tipo de “punição” ao 

servidor público, visto que, dentre outros motivos, a mesma não agrega qualquer benefício em 

termos financeiros ao mesmo, trazendo apenas o acréscimo de atribuição laboral e ainda 

considerando que a legislação que rege o assunto não possibilita a negativa do servidor em 

receber a atribuição de Fiscal por parte da administração, exceto em casos muito específicos. 

Assim, criou-se o “estigma” de que ser nomeado como Fiscal de algum contrato era algo 

negativo e destinado a servidores que não gozavam de prestígio dentro da organização 

(FURTADO, 2012). 

Nesse contexto, o presente estudo optou por explorar uma vertente que dá enfoque na 

gestão dos contratos de terceirização presente em diversas áreas de Farmanguinhos no período 

de 2015 a 2019 (por serem os contratos vigentes), que uma vez bem delineada se torna crucial 

para que a administração possa compreender melhor o processo executado e perceber em quais 

pontos há necessidade de ajustes ou aprimoramentos.  
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2 JUSTIFICATIVA 

O tema abordado na presente pesquisa foi escolhido pela atenção atual que o mesmo 

recebe no âmbito da Administração Pública brasileira, a julgar pelo visível crescimento nas 

duas últimas décadas do número de orientações, instruções e demais normativos que tratam do 

tema na esfera federal. 

Considera-se de grande relevância, e que suscita investigação acadêmica, o fato de que 

nunca houve qualquer tipo de estudo voltado para o tema dentro de Farmanguinhos, carecendo 

assim de análises que possam viabilizar ações modificativas e/ou corretivas nos contratos de 

terceirização. 

Farmanguinhos é uma entidade pública (fundação autárquica), onde seu quadro de 

funcionários, a priori, deveria ser constituído exclusivamente por servidores públicos regidos 

pela Lei 8.112/90 (estatuto do servidor público civil federal) que lhes confere um regramento 

estatutário, tendo em vista sua natureza jurídica.  

Ocorre que seu quadro de funcionários não é composto somente por servidores, mas 

também por terceirizados contratados por empresas vencedoras de licitação pública, cujo 

regime de contratação é normatizado pelo Decreto-Lei nº 5.452/43 que instituiu a consolidação 

das leis do trabalho (CLT), ou seja, o mesmo regime estabelecido nas relações privadas 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1943). 

A complexidade nas atividades de Farmanguinhos faz com que funções finalísticas 

(fabris e laboratoriais) sejam executadas por meio de empresas terceirizadas contratadas, haja 

vista a ausência de servidores qualificados.  

Como exemplo de funções finalísticas na área fabril pode-se citar engenheiros de 

manutenção de equipamentos, torneiros mecânicos, técnicos em soldagem e etc... Já para as 

funções laboratoriais tem-se como exemplo, técnicos de inspeção laboratorial, técnicos de 

controle de qualidade, entre outros.  

Até mesmo nas atividades administrativas há insuficiência da quantidade de servidores 

para lidar com a crescente demanda do Ministério da Saúde, havendo funcionários terceirizados 

atuando em áreas diversas como licitação, apoio jurídico, área financeira, contábil, recursos 

humanos e ainda em área de planejamento estratégico. 

O quadro de servidores de Farmanguinhos ganhou força oriunda dos últimos concursos 

realizados nos anos de 2010 e 2012, mas ainda insuficiente para lidar com a sua demanda de 

trabalho. Face a essa realidade a instituição vem solucionando este problema através da 
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crescente contratação de funcionários terceirizados, representando aproximadamente 76% do 

quadro de pessoal total. 

Atualmente a instituição (FIOCRUZ) solicitou um novo processo de seleção pública 

que se encontra parado/suspenso no Ministério do Planejamento, uma vez que é custeada pelos 

cofres governamentais, ocasionando ineficiência nos seus processos tendo como consequência 

a necessidade de contratação de mão-de-obra terceirizada.  

Tendo em vista o vultuoso dispêndio de dinheiro público destinado a essas contratações, 

faz-se mister que esses contratos sejam bem geridos prezando pela economicidade e eficiência 

da máquina pública. Ademais, a instituição é supervisionada por órgãos de controle que 

realizam auditorias periódicas com o intuito de sugestionar melhorias e apontar 

desconformidades nesses contratos.  

Essas auditorias realizam apontamentos que podem gerar a abertura de processo 

administrativo (PAD) contra o servidor que atua como fiscal do contrato, podendo ocasionar a 

perda do cargo com a consequente responsabilização pelos danos financeiros que possam ter 

causado aos cofres públicos.  

Em um primeiro momento a terceirização “aparenta” gerar menores custos para o 

serviço público em função das diferenças salariais entre os empregados das empresas 

terceirizadas e os servidores, mas somados aos custos de manutenção dos contratos juntam-se 

as rescisões contratuais, as perdas com investimentos em capacitação, dentre outros, o que leva 

a dispêndios financeiros superiores se comparados aos funcionários oriundos de processo de 

seleção pública (servidores públicos). 

No entanto, a unidade carece de profissionais com qualificação técnica necessária para 

gerir estes contratos, muitas vezes nomeando servidores que não possuem conhecimento algum 

na área, mas que podem ser fiscais/gestores de contratos por força normativa (lei criadora do 

cargo). 

Em vista disso, é possível vislumbrar que um trabalho que analise esta questão de 

maneira objetiva, proporcione os seguintes benefícios: 1) melhor alocação de recursos na 

organização, sejam eles financeiros, materiais ou humanos; 2) expressivo ganho institucional, 

uma vez que conhecendo melhor a realidade dos atores que formam o processo de fiscalização 

contratual dentro da organização é possível direcionar melhor os esforços no sentido de resolver 

possíveis gargalos existentes. 

Destaca-se, também, que a análise do trabalho acadêmico não tem como escopo findar 

o tema, mas sim trazer à tona as dificuldades enfrentadas dentro de Farmanguinhos, com a 
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integração dos agentes atuantes no processo (funcionários públicos e terceirizados) e as 

repercussões no dia-a-dia de suas atividades.  

Ademais, é importante destacar que o presente estudo vai ao encontro do Planejamento 

Estratégico da instituição (2016-2019), pois ao analisar os contratos de terceirização, se propõe 

aprimorar sua gestão identificando os conhecimentos e habilidades presentes e necessários, 

analisar os problemas oriundos dos apontamentos realizados pelos órgãos de controle e 

identificar limites e ajustes necessários na gestão desses contratos, gerando economia e 

eficiência para a Administração (FARMNGUINHOS, 2016). 
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3  OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL  

Analisar a gestão dos contratos de terceirização na área finalística de Farmanguinhos no 

período de 2015 a 2019, visando o aprimoramento da sua gestão. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar os conhecimentos/habilidades necessários e presentes na gestão dos 

contratos de terceirização; 

 Analisar os problemas identificados na gestão dos contratos de terceirização a 

partir dos apontamentos dos órgãos de controle; 

 Identificar limites e ajustes necessários para a gestão dos contratos.    
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo teve como objeto os contratos de terceirização de mão de obra 

finalística da unidade Farmanguinhos, entre o período de 2015 a 2019, e respectivos relatórios 

de avaliação das instâncias de controle interno e externo (para o ano 2020 não há ainda 

relatórios emitidos).  

Não houve novos relatórios que pudessem ser inseridos antes do término da pesquisa. 

Foi feito um cruzamento do referencial da literatura sobre gestão de contratos e 

competências necessárias, conforme as etapas de licitação. Posteriormente, fez-se uma tipologia 

dos apontamentos realizados pelos órgãos de controle conforme as fases de licitação 

possibilitando seus cruzamentos. 

O trabalho é visto como um estudo exploratório de natureza qualitativa que pretende 

trazer uma primeira contribuição para resolução/minimização do problema enunciado. Como 

procedimentos metodológicos foram utilizados o levantamento e análise de documentos 

internos e externos, além das normativas federais referentes à contratação de terceiros. 

Adicionalmente deu-se seguimento à revisão bibliográfica para elaboração do projeto.      

  

No quadro 01 é apresentada uma matriz que sintetiza os procedimentos metodológicos 

associados aos objetivos e perguntas da investigação. 

A presente pesquisa focou no estudo de caso único, por entender que estão presentes 

particularidades na instituição objeto de estudo que são difíceis de serem reproduzidas em outra 

instituição que atue no mesmo ramo, uma vez que não há outra organização que possua 

características e critérios semelhantes ao porte dessa instituição, sua complexidade e 

diversidade, assim como sua figuração de destaque no cenário nacional.  

Como primeira abordagem analítica, os problemas identificados nos relatórios foram 

agrupados segundo o tipo de problema, as diferentes etapas de contratação, as diferentes áreas 

finalísticas responsáveis pelos contratos e ano. Estes resultados foram analisados segundo o 

regramento específico sobre o tema.



22 
 

 

 

Quadro 1: Quadro Metodológico   

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTÕES DE PESQUISA PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS VARIÁVEIS CONTEMPLADAS

Identificar os
conhecimentos/habilidades 
presentes e necessárias na gestão
dos contratos de terceirização;

Que conhecimentos e habilidades
são necessárias para ocupação da
função do gestor de contratos?

Realização da análise dos seguintes documentos
(Instrução Normativa 02/2018, Instrução
Normativa 05/2017 Edital de licitação, Termos de
referência, Contratos vigentes (2014 - 2019), e
legislação específica

1. Atribuições do gestor (Item 2.2.3 da IN 02/2018);
2. Atribuições legais dos servidores públicos ( lei
11.355/06); 3.
Conhecimentos das leis que regem os contratos
(CLT, lei 8.666/93, Lei 10.520/02) e etc... 

Analisar os problemas
identificados na gestão dos
contratos de terceirização a partir
dos apontamentos dos órgãos de
controle;

Quais são os problemas
abordados pelos apontamentos
dos órgão de controle? 

Revisão bibliográfica e análise documental:
Relatórios Audin, Pareceres da CGU e TCU

1. analisar os problemas e as sugestões emanadas
pelos órgãos de controle;
2. Analisar as soluções adotadas pela unidade 

 Identificar limites e ajustes
necessários para a gestão dos
contratos.   

Que melhorias podem ser
implementados na gestão dos
contratos?

Elaboração de relatório final sugestionando
melhorias na gestão dos contratos de terceirização
de atividade finalística em FARMANGUINHOS
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O projeto não envolveu diretamente a participação de seres humanos, os documentos 

objeto de análise são de acesso público, mas alguns possuem restrições, e necessitaram do 

Termo de Anuência de Farmanguinhos.  

Ainda assim, foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola Nacional 

de Saúde Pública Sergio Arouca - ENSP/FIOCRUZ, respeitando-se as premissas do seu 47º 

regimento interno e em atendimento integral às Resoluções do Conselho Nacional de Saúde 

466/12 e 510/2016 e à Norma Operacional nº 001/2013, o qual deliberou conforme se observa 

na figura 1 abaixo: 

 

Figura 1: Parecer CEP 
 

Fonte: Plataforma Brasil (2020). 
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5  TERCEIRIZAÇÃO E CONCEITOS ASSOCIADOS 

 Conforme já visto, a terceirização é o processo no qual uma empresa contrata outra 

empresa para realizar determinado serviço. Há que se diferenciar esse tipo de contratação, pois 

existe a contratação de empresa para prestar algum tipo de serviço específico, tal como a 

manutenção em algum equipamento onde a empresa presta o serviço e o contrato se encerra, 

daquela contratação de empresa que aloca mão-de-obra terceirizada permanente (utilizando 

todos os recursos do serviço público) com o intuito de auxiliar os servidores (quadro de pessoal 

próprio da Administração Pública) nos seus objetivos institucionais. 

Segundo Vieira (2015), a terceirização já era percebida na época do Fordismo (1914), 

onde Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, implementou na indústria de automóveis 

um sistema de produção em massa, baseado em uma linha de montagem, também denominada 

esteira, onde setores cuja força de trabalho era composta por funcionários terceirizados 

produziam partes específicas do produto para serem reunidas na montagem do produto final, 

tais como, pintura, elétrica, mecânica, funilaria, montagem. 

Na segunda guerra mundial, a instituição terceirização foi amplamente utilizada. 

Segundo Giosa (2008, p.12) “As indústrias bélicas tinham como desafio concentrar-se no 

desenvolvimento da produção de armamentos a serem usados contra as forças do Eixo, e 

passaram a delegar algumas atividades de suporte a empresas prestadoras de serviço mediante 

contratação”. 

No Brasil, é incerto o momento de aparecimento da terceirização. De acordo com Nunes 

(2016), a crise de 1929 teria impulsionado os cafeicultores a investirem em indústria, 

empregando terceiros para realizar funções secundárias.  

Posteriormente, em 1967 sobreveio o Decreto-lei 200 estabelecendo a reforma 

administrativa e reunindo várias normas gerais e específicas sobre a terceirização. Em 1974 foi 

criada a lei nº 6.019 normatizando acerca do contrato de trabalho temporário. 

Para Matias (2008), na década de 90, a partir de movimentos econômicos liberais na 

Administração Pública, uma proposta reducionista do Estado ganhou força e encontrou na 

terceirização uma excelente possibilidade de aplicação de seus conceitos a fim de minimizar o 

tamanho da máquina pública.  

Nesta lógica liberal apenas as atividades consideradas exclusivas de Estado ficariam 

impedidas de serem delegadas a terceiros, como, por exemplo, segurança pública, fiscalização 

e a prestação jurisdicional. 
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A ideia inicial de redução de custos associado a maior eficiência (especialização dos 

funcionários), fundamentaram o aumento da utilização da colaboração do particular pela 

Administração. A terceirização, vale dizer, muito utilizada na iniciativa privada, vem se 

incorporando como um dos institutos mediante os quais a Administração Pública moderna 

busca a parceria com o setor privado para a realização de suas atividades. Assim, constitui umas 

das formas de privatização (em sentido amplo) de que vem se socorrendo a Administração 

Pública (DI PIETRO, 2012). 

Ao se utilizar de recursos públicos no desenvolvimento de seus fins, os gestores, em 

especial os autorizadores de despesas, devem ter conhecimento sobre os instrumentos 

orçamentários que interferem direta ou indiretamente na realização das atividades 

administrativas. 

Gerir contratos públicos, significa não somente supervisionar a prestação de serviços de 

terceiros, como também conhecer e observar o processo de planejamento e orçamento 

desenvolvido pelo Governo. 

Conforme a lei nº 4.320/64, as fases da despesa pública compreendem o empenho, a 

liquidação e o pagamento. No seu art. 58, o empenho é definido como o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1964).  

 Para realizar o empenho, a Administração Pública utiliza o Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAFI), que registra, acompanha e controla a execução orçamentária 

e financeira dos órgãos do Governo Federal e efetiva o empenho utilizando o documento 

chamado de “nota de empenho”, através de transação específica. Este documento tem por 

finalidade registrar o comprometimento da despesa orçamentária.  

Pode-se conceituar a liquidação, no art. 63 da lei 8.666/93, pela verificação do direito 

adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo 

crédito, ou seja, é a conferência analítica da nota fiscal ou da fatura relativa à entrega do objeto 

ou prestação do serviço em confronto com todos os documentos inerentes à contratação e à 

materialização do objeto (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993).  

 O pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a 

despesa seja paga conforme Lei 4.320, art. 63 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1964).  

Atesto é a comprovação de que a empresa contratada prestou os serviços dentro dos 

parâmetros contratuais. O atesto só pode ser realizado por servidor público, pois demanda fé 

pública no processo. Com ele, o processo é submetido à área financeira que realizará o devido 

pagamento.   
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A implementação da lei nº 8.666/93 trouxe avanços significativos às licitações públicas 

no Brasil porque os critérios de seleção tornaram-se mais claros e transparentes para a 

sociedade.  

O fornecedor também passou a contar com regras mais nítidas, que facilitaram a 

participação das empresas e pessoas físicas nas licitações realizadas pelos órgãos públicos em 

todo o país. 

Mas as inovações introduzidas por essa legislação, por outro lado, tornaram as 

contratações mais complexas, seja no que diz respeito à elaboração do edital, à condução dos 

procedimentos licitatórios, bem como ao gerenciamento dos respectivos contratos (FURTADO, 

2012). 

Frente a essas exigências, o gestor público precisa antecipar-se com muita precisão a 

eventuais imprevistos que podem ocorrer neste processo e que sem o devido acompanhamento 

podem prejudicar o desempenho de sua execução (MENDES, 2020). 

O Poder Legislativo Federal (Congresso Nacional) inovou ao simplificar os 

procedimentos licitatórios criando com base na lei 10.520/02 uma nova modalidade licitatória 

– Pregão, que acabou por tornar-se a principal modalidade utilizada pelo Governo Federal.  

Conforme Vieira (2015), o Pregão findo ano de 2015 já representava 83% dos bens e 

serviços comuns contratados pelos órgãos federais. 

A normatização sobre a gestão de contratos se deu pela Instrução Normativa 05, de 26 

de maio de 2017, dispondo sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de 

serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional.  

Conforme a instrução normativa nº 05, os agentes atuantes no processo de gestão dos 

contratos são o Gestor do contrato, o Fiscal técnico e o Fiscal administrativo. Essa Instrução 

em seu art. 40, separou a figura do fiscal técnico do fiscal administrativo (DIÁRIO OFICIAL 

DA UNIÃO, 2017). 

Pelo art. 40 da IN 05/2017, a fiscalização técnica é o acompanhamento com o objetivo 

de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços encontram-se compatíveis com os 

indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de 

pagamento conforme o resultado (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2017). 

A fiscalização administrativa é o acompanhamento dos aspectos administrativos da 

execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto 
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às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências 

tempestivas nos casos de inadimplemento. 

Para Vieira (2015), a fiscalização de contratos possui algumas atribuições, dentre as 

quais:  

“a) solicitação à contratada da indicação de seu preposto (representante), 
que será a pessoa de ligação entre a instituição e a Administração; 
b) marcação de reuniões periódicas com a empresa e a Administração;  
c) exigência de apresentação, no momento da contratação, dos acordos 
ou convenções coletivas que regem as categorias profissionais vinculadas 
à execução do serviço, quando for o caso; d) solicitação no momento da 
assinatura do contrato, da condição de empregadora dessa mão de obra 
(carteira de trabalho), na forma do termo de Conciliação judicial firmado 
entre o Ministério Público do trabalho e a União;  
e) solicitação de atestados de boa conduta e demais referências dos 
empregados;  
f) fiscalização  do cumprimento das obrigações e encargos sociais e 
trabalhistas compatíveis com os registros, solicitando os comprovantes 
de pagamentos que demonstrem sua regularidade junto ao FGTS e 
Previdência Social – CND (Certidão Negativa de Débitos);  
g) verificação do pagamento das verbas rescisórias ou a comprovação de 
que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de 
serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;  
h) observação da data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) a fim de verificar a data de repactuação do contrato;  
i) análise dos pedidos de revisão dos contratos, seja por reajuste, seja por 
repactuação;  
j) acompanhamento  da vigência dos contratos assim como das 
legislações pertinentes ao assunto;  
k) emissão dos pareces, relatórios como forma de subsidiar a 
Administração nas tomadas de decisões.” 
 
 

No que concerne às garantias, a Instrução Normativa nº 02 em seu artigo 19-A prevê 

que no ato convocatório deverá conter: 

“a) regras para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas; 
b)  regra de previsão de provisionamento de valores para o pagamento de 
férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores 
da contratada; 
c) regra acerca da retenção, a qualquer tempo, da garantia, e autorizar a 
Administração contratante a fazer o desconto nas faturas; 
d) regras para a Administração realizar os pagamentos dos salários e 
demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das 
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem 
adimplidos (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2020). 
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 Conforme Vieira (2015), para atuar de maneira proativa, o fiscal de contratos deve deter 

conhecimentos sobre a visão sistêmica do processo de contratação na Administração Pública, 

envolvendo todas as etapas desde os instrumentos de planejamento, sendo necessários 

conhecimentos sobre a legislação orçamentária (PPA, LDO, LOA), processo licitatório, fases 

da despesa pública, conhecimento de como se desenvolve o processo licitatório, elaboração do 

Termo de referência, conhecimento legal sobre terceirização, cláusulas básicas de um contrato 

e etc...  

 A capacitação dos servidores envolvidos na área de fiscalização de contratos cada dia 

se faz mais necessária, e está interligada à aplicabilidade de princípios constitucionais que 

regem a Administração Pública. 

Vieira (2015) resume os processos licitatórios normatizados pela lei 8.666/93 (lei geral 

de licitações) e pela lei 10.520/02 (lei do pregão) da seguinte forma: a área requisitante solicita 

mão de obra especializada ou não, após, o serviço da Vice Diretoria de Gestão do Trabalho 

analisa as atribuições dos cargos/funções, assim como solicita aprovação da autoridade 

competente.  

A seguir, a área de contratos monta o termo de referência para compor o edital de 

licitação e a equipe de compras providencia a publicação do edital realizando a licitação na 

modalidade pregão eletrônico.  

Após todas as etapas concluídas o pregoeiro adjudica o objeto da licitação ao fornecedor 

vencedor e a autoridade competente homologa todo o certame finalizando no processo de 

contratação (formalização). 

Queiroz (1998) define o termo “Terceirização” como o elo de uma estreita relação entre 

empresas, abrangendo Recursos Humanos ligados por relações trabalhistas com a prestadora de 

serviços (contratada) que são justamente os terceiros em relação à empresa tomadora que é a 

terceirizante (contratante).  

Em outras palavras, é a relação onde o trabalho é realizado para uma empresa, mas 

contratado de maneira imediata por outra, como desenvolvido na Figura 2. 
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Figura 2 – Relação Contratual 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Marcelino (2007). 
 

Para Flores (2010), a terceirização pode ser definida como estratégia empresarial que 

consiste em uma empresa transferir para outra, e sob o risco desta, a atribuição, parcial ou 

integral, da produção de uma mercadoria ou realização de um serviço, objetivando - 

isoladamente ou em conjunto a especialização, a diminuição de custos, a descentralização da 

produção ou substituição temporária de trabalhadores. 

Na lógica do Direito Administrativo, atribui-se ao termo terceirização duas acepções 

específicas: uma em sentido lato, outra em sentido estrito  (ALEXANDRINO, 2015). 

Em sentido lato, refere-se ao instituto por meio do qual um particular é contratado para 

a realização de uma atividade de interesse coletivo, abrangendo as delegações, sejam 

concessões ou permissões de serviços, obras e bens públicos, desestatizações, etc. Vale dizer, 

trata-se, de fato, de instituto decorrente do fenômeno da descentralização administrativa. 

Em sentido estrito, a terceirização possui alcance limitado às contratações realizadas 

pelo Poder Público com vistas à execução das denominadas atividades-meio, tarefas que não se 

configuram no âmbito das funções precípuas da Administração.  

A terceirização ou subcontratação, em síntese, consiste em repassar para um terceiro, 

estranho à relação de emprego, o exercício de funções secundárias, por intermédio de uma 

empresa contratada. 

A seu turno, Godinho (2011) pondera que tal fenômeno insere o trabalhador no processo 

produtivo do tomador de serviços sem que se estendam a este os laços jus-trabalhistas, que se 

preservam fixados com uma entidade interveniente.  

A terceirização provoca uma relação trilateral em face da contratação de força de 

trabalho no mercado capitalista: o obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades 
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materiais e intelectuais junto à empresa tomadora de serviços; a empresa que terceiriza, que 

contrata este obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos trabalhistas pertinentes; a empresa 

tomadora de serviços, que recebe a prestação de labor, mas não assume a posição clássica de 

empregadora desse trabalhador envolvido. 

Um dos elementos definidores da terceirização envolve a realização de atividades que 

não constituem o objeto principal do tomador, entendimento esposado pela doutrina e pela 

jurisprudência dominante, expresso na Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

que, em suma, considera ilícita a terceirização da atividade-fim (TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO, 2011). 

Até 2018, de fato, não existia lei proibindo a terceirização da atividade principal da 

empresa, mas havia uma presunção relativa de que haveria fraude aos direitos trabalhistas, 

consoante a lógica do art. 3° da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que considerava 

empregado toda pessoa física que prestasse serviços de natureza não eventual a empregador, 

sob a dependência deste e mediante salário (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1943). 

Porém, com a edição do Decreto PRESIDÊNCIA nº 9.507/18 a terceirização da 

atividade fim pela Administração Pública passou a ser possível (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 2018). 

Para Flores (2010), os requisitos de pessoalidade (pessoa específica que deve realizar o 

trabalho, devido às suas próprias qualidades), onerosidade (retribuição pecuniária), não 

eventualidade (contrato de duração) e subordinação (situação em que empregador exerce seus 

poderes diretivo, hierárquico e disciplinar sobre o empregado) estabelecidos pelo dispositivo 

citado, se cumulados, culminará na caracterização de uma relação de emprego, trazendo para o 

empregador todas as responsabilidades jurídicas e trabalhistas próprias da relação.  

Os requisitos de onerosidade e não eventualidade são inerentes a todo contrato de 

trabalho e, na realização da atividade principal da empresa, dificilmente não estarão presentes 

os demais requisitos da subordinação e da pessoalidade. Assim, a terceirização será ilícita, 

caracterizando, nesse caso, apenas uma relação de emprego travestida. 

Diante dos conceitos apresentados, depreende-se que a terceirização seja algo inerente 

ao trabalho, ou seja, resumidamente refere-se em designar situações que destaquem o processo 

laboral.  

Com isso, é possível concluir que a terceirização de um trabalho ocorre quando um 

indivíduo ou organização, que teria a obrigação de executá-lo, decide repassar a um terceiro; 

outra pessoa ou entidade que executará a tarefa mediante algum tipo de recompensa.  
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Evidentemente, dentro de um contexto organizacional, esta relação envolve situações 

muito mais complexas, que necessita de um pacto formalizado e com regras bem definidas. 
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6 TERCEIRIZAÇÃO E SEU REGRAMENTO  

Com o desenvolvimento da terceirização viu-se a necessidade da criação de legislações 

e normas que evitassem a exploração de mão-de-obra desenfreada, regularizando as 

contratações e melhorando as condições dos pequenos empresários e prestadores de serviço. 

No Brasil, o processo de regulamentação da atividade de terceirização iniciou-se em 

1967, com a edição do Decreto-Lei nº 200, que estabeleceu a reforma administrativa e reuniu 

várias normas gerais e específicas sobre o assunto, definindo que a Administração Pública 

poderia se utilizar sempre que possível da execução indireta (FURTADO, 2015). 

No mesmo diploma, o art. 10, §7º, trata da necessidade de a Administração desobrigar-

se da realização de tarefas executivas, buscando, sempre que possível, a execução indireta, por 

meio de contratos, como forma de impedir o crescimento excessivo da máquina administrativa. 

De fato, com a norma, foi iniciado o longo processo de privatização de algumas atribuições do 

Estado, ainda em curso na atualidade. 

Em 10/12/1970, a Lei n. 5.645, em seu art.3°, parágrafo único, permitiu que as 

atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza 

e outras assemelhadas fossem, de preferência, objeto de execução indireta, mediante contrato, 

de acordo com o art. 10, § 7º, do Decreto-Lei n. 200 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1967). 

Esse contexto de flexibilização, cada vez mais comum, impulsionou o Tribunal Superior 

do Trabalho (TST), por meio da Resolução n. 4, de 22 de setembro de 1986, a introduzir o 

Enunciado n. 256, que dispunha: “salvo nos casos de trabalho temporário e de serviço de 

vigilância, previstos nas Leis n. 6.019, de 31/01/74 e n. 7.102, de 20/06/83, é ilegal a contratação 

de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com 

o tomador de serviços” (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 1986). 

A princípio, o enunciado não se aplicava à Administração Pública direta, uma vez que 

trazia apenas as exceções previstas para o setor privado, em desapreço à Lei n. 5.645/70 e ao 

Decreto-Lei n. 200/67.  

Posteriormente, a Constituição da República de 1988 dispôs no art. 37, II, acerca da 

necessidade de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego 

público (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1988). 

No mesmo artigo, o inciso IX prevê a contratação temporária, e o inciso XXI trata da 

obrigatoriedade de realização do procedimento licitatório para as obras, serviços, compras e 
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alienações contratadas; uma vez que tais contratos já existiam, frisou-se apenas a necessidade 

de licitação, inclusive no âmbito da administração indireta. 

Já em 5 de abril de 1993, o Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou Inquérito 

Civil Público para apurar uma denúncia de que o Banco do Brasil estaria terceirizando 

atividades bancárias, omitindo-se no dever de realizar concurso público mesmo após ter 

assinado Termo de Compromisso.  

Conforme Biavaschi (2011), naquela época havia muita pressão para a flexibilização do 

Enunciado n.º 256, que só permitia a terceirização de serviços de vigilância. No mesmo sentido, 

também havia jurisprudência abrindo exceções à sua aplicabilidade, legitimando determinados 

contratos de terceirização. 

Diante das circunstâncias, o subprocurador-geral do MPT encaminhou ao TST pedido 

de alteração do Enunciado n. 256, para que fosse expressa a ilegalidade da contratação para 

serviços de limpeza e digitação, exceto para as empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional  (TRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO, 1986). 

A Comissão de Súmula, visando atingir também o setor privado, ampliou ainda mais as 

possibilidades de terceirização, sendo aprovada a Súmula n. 331, que em seu inciso IV tratou 

da responsabilidade solidária do tomador de serviço frente aos inadimplementos das obrigações 

trabalhistas por parte da empresa contratada (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 

2011). 

Para Reis (2015), conforme o inciso IV da Súmula n. 331 do TST, quando na posição 

de tomador de serviços, a Administração Pública teria sim responsabilidade subsidiária quanto 

aos encargos trabalhistas.  

A controvérsia ensejou a apresentação da Ação Declaratória de Constitucionalidade 

(ADC) n.º 16, em novembro de 2010, que definiu pela constitucionalidade do art. 71, § 1°, da 

Lei Nacional de Licitações (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010). 

Com efeito, a declaração de constitucionalidade impossibilita a aplicação de 

responsabilidade automática do Estado tão somente pelo inadimplemento trabalhista da 

empresa terceirizante.  

Todavia, como forma de não deixar o trabalhador desprotegido da legislação, o TST 

reeditou a súmula, atribuindo ao Estado a responsabilidade subsidiária em casos de culpa in 

eligendo, ou seja, no dever de escolher corretamente a empresa terceirizada, e culpa in 

vigilando, omissão da administração no dever de fiscalizar a correta execução do contrato de 

terceirização (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2011). 
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 Por uma interpretação lógica-sistemática da súmula, sua aplicação resulta no 

reconhecimento da legalidade da terceirização na atividade-meio e ilegalidade na atividade-fim. 

Apesar do amparo legal subsidiando a terceirização pela Administração Pública nas 

“atividades-meio”, em março e julho de 2017 foram publicadas as Leis 13.429 e 13.467 

respectivamente, visando a regulamentação da terceirização, razão pela qual foi intitulada de 

“Reforma Trabalhista”, possibilitando a terceirização também das atividades-fim 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2017). 

Essas leis trouxeram mudanças na Lei 6.019/1974, que tratava do trabalho temporário, 

e na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Foram inúmeras as alterações instituídas, mas a 

que se apresenta de modo mais relevante ao escopo desse estudo é a contida no artigo 4º-A da 

lei 6.019/1974 após alteração dada pela Lei 13.467/17, possibilitando a transferência para 

terceiros, de quaisquer atividades, inclusive a principal. 

 Muito se debateu sobre a constitucionalidade da reforma trabalhista uma vez que o 

acesso a empregos e cargos na Administração Pública se faz por processo de seleção pública 

(concurso público) conforme a Constituição federal art. 37, inciso I que discorre que a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 

em lei de livre nomeação e exoneração (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1998). 

  O Supremo Tribunal Federal (STF) - provocado por uma Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF) e por um Recurso Extraordinário (RE) sobre o tema na 

iniciativa privada – votou a favor da terceirização da atividade-fim no RE 958252, discorrendo 

sobre a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas 

jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a 

responsabilidade subsidiária da empresa contratante (VIEIRA, 2015). 

De concreto, a reforma trabalhista e a recente decisão do STF não contribuíram para 

resolver as implicações da terceirização na Administração Pública. Apenas tornou o assunto 

mais espinhoso, passível de dubiedade e rejeição, como já então expresso pela própria 

magistratura trabalhista (ANAMATRA, 2017). 
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7 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

Para fins de conhecimento, aborda-se abaixo aspectos conceituais e normativos de suma 

importância para fins de entendimento do processo de contratação de empresas terceirizadas. 

Toda contratação pública deve passar por um processo licitatório (licitação). Segundo 

Di Pietro (2016, p.487) “licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente público, 

no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições 

fixadas no instrumento convocatório (edital), a possibilidade de formularem propostas dentre 

as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato." 

A descrição mais comum dada ao termo procedimento é a de um conjunto de atos 

encadeados que caminham dentro de uma sequência lógica para um resultado final. Assim o é 

nas licitações, um procedimento mediante o qual se pretende selecionar a proposta mais 

vantajosa para o atendimento do interesse público. 

Comentou-se que o procedimento é um conjunto de atos encadeados em uma sequência 

lógica para um resultado final; no caso da licitação, é a seleção da proposta que melhor atenda 

ao interesse público. Com o encerramento da licitação, segue-se, em regra, a celebração do 

contrato administrativo.  

Contudo, registra-se que licitação e contratos são institutos diversos: enquanto a 

primeira é urna série de atos (um procedimento), o contrato costuma ser a consequência natural 

do procedimento licitatório.  

A obrigatoriedade de processo licitatório para celebração de contratos é encontrada no 

próprio texto da Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI discorrendo que ressalvados 

os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

Observando-se o texto “nos termos da lei” percebe-se a menção Constitucional à lei 

8.666/93. O próprio texto da lei em seu artigo 2º discorre que as obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, 

quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas 

as hipóteses previstas nesta Lei. 
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Para Borges (2017) afasta-se a ideia que corre no senso comum de que a licitação se 

inicia com a publicação do extrato do edital ou com a expedição da carta-convite. Essa 

afirmação pode ser considerada só parcialmente correta, pois o edital é o instrumento apto 

à inauguração da fase externa da licitação.  

Com a publicação da síntese do edital, a população e os licitantes interessados tomam 

conhecimento do procedimento de escolha do futuro contratado por parte da Administração 

Pública. 

Esse entendimento é reforçado pela leitura do art. 38 da Lei 8.666/93 onde o  

procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente 

autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu 

objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993). 

Nessa perspectiva, passa-se à reprodução dos ensinamentos de Sá (2017, p.504) “os 

procedimentos de licitação compõem-se de uma fase interna que vai até a elaboração do edital, 

e de uma fase externa, que se inicia com a publicação do edital e termina com a entrega do 

objeto da licitação". 

Na Administração Pública Federal essas fases são veiculadas de forma completamente 

informatizada por meio de um portal governamental chamado Comprasnet. 

O Comprasnet1 - portal de compras do Governo Federal, é um site web instituído pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, para disponibilizar, à sociedade, 

informações referentes às licitações e contratações promovidas pelo Governo Federal, bem 

como permitir a realização de processos eletrônicos de aquisição. 

O portal Comprasnet oferece informações e serviços para a sociedade, para o governo e 

para os fornecedores, assim como destina-se a orientar e apresentar aos usuários os serviços 

desejados.  

Para a sociedade o Comprasnet é de acesso livre e os interessados podem visualizar os 

avisos de licitação, as contratações realizadas, a execução de processos de aquisição pela 

modalidade de pregão e outras informações relativas a contratações realizadas pela 

Administração Federal.  

Ainda nessa área, o Comprasnet disponibiliza a legislação que regula o processo de 

serviços gerais e de contratação, publicações relativas ao assunto e manuais referentes aos 

serviços oferecidos pelo Portal.  

 
1 Comprasnet – Portal Governamental - https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Para os fornecedores, além das informações relativas às licitações e contratações, o 

Portal disponibiliza, em tempo real, um conjunto de facilidades que os auxiliam a efetuar e 

manter atualizado o seu registro cadastral; que permite o acesso a avisos e editais de licitação, 

que possibilita a participação em processos eletrônicos de contratação, bem como a outros 

serviços e informações, que torna mais simples e desburocratizada a participação em processos 

licitatórios promovidos pelo Governo Federal. 

No que concerne às fases do processo licitatório, a fase interna bem planejada é de 

extrema importância, pois, ao ser viabilizada com o mínimo de deficiências, acaba por evitar 

atrasos tão indesejados durante a fase externa.  

A Lei 8.666/93 fornece-nos alguns dos requisitos a serem atendidos durante a fase 

interna da licitação, cita-se, orçamento detalhado em planilhas com todos os custos (inc. II do 

§ 2º do art. 7), previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso (inc. III 

do § 2º do art. 7 ), escolha da modalidade de licitação e tipo de licitação, elaboração do edital, 

ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, objeto, prazo 

e condições de pagamento, requisitos de habilitação exigíveis (art. 40) (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 1993). 

A fase interna pode ser sintetizada de acordo com a figura 03 abaixo: 

Figura 3 – Fase interna da licitação 

 

Fonte: Cyonil Borges (2017). 
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 O início da fase externa se dá com a publicação do edital em diário oficial. Da leitura 

do art. 43 da lei 8.666/93, percebe-se que o legislador adotou um modelo básico e único de 

processamento e julgamento das propostas submetidas por particular para a celebração de 

acordos junto ao Poder Público.  

Dessa forma, nota-se que a licitação, em sua fase externa, é composta de dois momentos 

igualmente importantes (mas não únicos): o primeiro destinado ao exame da documentação 

apresentada pelos interessados - habilitação; o segundo referente ao exame das propostas - 

julgamento, com a particularidade de que a fase de habilitação antecede o julgamento das 

ofertas. 

No primeiro momento - a de habilitação - a Administração verifica se os participantes 

da licitação preenchem ou não os requisitos necessários previstos no instrumento convocatório 

e considerados indispensáveis para a futura execução do contrato.  

São analisados itens como qualificação jurídica, técnica e econômica, bem como 

regularidade fiscal e trabalhista dos proponentes. Ressalte-se que essa verificação é documental.  

Habilitação jurídica é a aptidão efetiva de exercer direitos e contrair obrigações, como 

a inscrição do licitante pessoa física no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, 

enquanto a regularidade fiscal refere-se ao atendimento das exigências do Fisco, por exemplo, 

certidões negativas de tributos e recolhimento de FGTS. 

Entende-se por qualificação técnica ao conjunto de requisitos profissionais,  por 

exemplo, registro ou inscrição do interessado na entidade profissional competente, e 

qualificação econômico-financeira como a capacidade para satisfazer os encargos econômicos 

decorrentes do contrato, por exemplo, certidão negativa de falência ou concordata expedida 

pelo distribuidor da sede do licitante pessoa jurídica; exigência de garantia de até 1 % do valor 

estimado para a contratação ou, alternativamente, exigência de capital mínimo ou de patrimônio 

líquido mínimo no valor máximo de até 10% da estimativa contratual. 

Em relação a regularidade trabalhista, confere-se se a licitante não emprega menores de 

18 anos de idade em atividades insalubres e perigosas. Após a fase habilitatória segue-se ao 

julgamento das propostas dos licitantes. 

A homologação é ato de controle "a posteriori" de todo o procedimento de licitação. A 

autoridade competente efetua prévia e detalhada análise de todo o procedimento, certificando-

se da legalidade dos atos praticados, bem como da conveniência de a licitação ser mantida. 

 

A adjudicação é definida como a mera entrega simbólica do objeto da licitação ao 
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vencedor, gerando apenas expectativa de direito à contratação. Teoricamente, poderia ser 

viabilizada pela Comissão de Licitação, já que possui natureza de ato declaratório, consistindo 

em uma “promessa” ao vencedor da licitação, que passaria a ter expectativa de direito quanto à 

contratação futura. 

 Toda essa fase externa pode ser resumida conforme a figura 04 abaixo: 

 

 
Figura 4 – Fase externa da licitação 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Fonte: Cyonil Borges (2017). 

 

Finalizados os procedimentos licitatórios e tendo sido feita a escolha da empresa 

licitante, passa-se à fase da contratação.  

O parágrafo único do art. 2º da Lei 8.666/1993 fornece um breve conceito de contrato 

da Administração considerando o mesmo como todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades 

da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação 

de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 1993). 

Para Gasparini (2012), contrato administrativo é um tipo de avença travada entre a 

Administração e terceiros na qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, 

a permanência do vínculo e as condições preestabelecidas sujeitam-se a cambiáveis imposições 

de interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado. 

O art. 60 da lei 8.666/93 estabelece a regra quanto à formalização dos contratos dispondo 

que os mesmos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo 
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cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a 

direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, 

de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

1993). 

Tendo em vista os contratos serem formalizados por escrito nas repartições interessadas, 

facilita o controle interno e externo exercido por parte dos órgãos competentes. 

Nos contratos administrativos existem cláusulas que devem estar presentes, sob pena de 

nulidade; são as cláusulas necessárias, conforme o art. 55 da Lei 8.666/1993, o qual nos fornece 

um rol com 13 cláusulas elencadas conforme quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2 – Cláusulas necessárias dos contratos 
 

 
 

 

 

 
Fonte: Carlos Motta (2011). 

Cada procedimento de contratação tem sua peculiaridade, um conjunto próprio de 

regras, caminhos distintos para alcançar o resultado final de seleção da proposta mais vantajosa. 

Portanto, não basta o simples consenso das partes, é necessário que se observem certos 

requisitos internos e externos, para a celebração final dos contratos conforme já exposto. 
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Em regra, todas as cláusulas contratuais são desenhadas pela Administração, quer dizer, 

são regras fixadas unilateralmente, cabendo à contratada apenas a assinatura, a aderência aos 

termos do contrato. 

O contrato administrativo é intuitu personae, o que importa dizer que, em tese, o 

particular vencedor da licitação é o que melhor comprovou as condições de contratar 

com a Administração, devendo, portanto, ser o responsável pela execução do contrato. 

O artigo 71 da lei 8.666/93 dispõe sobre a responsabilidade do contratado estabelecendo 

que os mesmos são responsáveis pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993). 

Conforme o parágrafo 1º da lei 8.666/93, a inadimplência do contratado, com referência 

aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a 

regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

O parágrafo 2º da lei 8.666/93 estabelece que a Administração Pública responde 

solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do 

contrato, nos termos do art. 31 da Lei n. º 8.212, de 24 de julho de 1991 (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 1993). 

Das características dos contratos, a presença de cláusulas exorbitantes é, certamente, a 

mais importante para efeito de distinguirmos os acordos públicos dos privados celebrados pelo 

Poder Público. 

A palavra exorbitante quer dizer "ir além" e "extravasar". Já o termo cláusula remete à 

ideia de regra, de dispositivo. Da união dessas duas expressões surge a ideia de que "cláusulas 

exorbitantes" são regras previstas nos contratos administrativos que vão além da órbita da esfera 

do emitente, obrigando ao seu cumprimento o receptor (o contratado pela Administração), como 

aplicação do princípio da supremacia do interesse Público sobre o Privado (BORGES, 2017). 

A presença de tais cláusulas é um dos traços mais característicos e singulares dos 

contratos administrativos, afinal, o Estado, para alcançar regularmente o interesse público, deve 

contar com poderes, prerrogativas. As cláusulas exorbitantes provocam o desnivelamento da 

relação contratual, tornam a bilateralidade quase unilateralidade em favor da Administração, 

em razão da desigualdade jurídica que a cerca. 

O artigo 58 da lei 8.666/93 dispõe que o regime jurídico dos contratos administrativos 

instituído por esta lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  
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“a) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos do contratado;  
b) rescindi-los unilateralmente;  
c) fiscalizar-lhes a execução;  
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;  
e) nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, 
pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de 
acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na 
hipótese de rescisão do contrato administrativo (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 
1993).” 
 

Como decorrência da prevalência do interesse público sobre o privado, as falhas e os 

vícios cometidos pelas empresas ao longo do procedimento de licitação podem acarretar a 

aplicação de sanções. Essa prerrogativa decorre do poder disciplinar, e sempre depois de 

garantidos a ampla defesa e o contraditório por parte da empresa. 

O art. 87 da lei 8.666/93 registra as seguintes penalidades administrativas, advertência, 

multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

1993). 

No que se refere a formas de rescisão do contrato, o art. 79 da lei 8.666/93 enumera 

algumas situações, tais como a rescisão unilateral por parte da Administração; a rescisão 

amigável; a rescisão judicial e rescisão de pleno direito (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

1993). 

Quanto às formas de recebimento do objeto, os artigos 73 e 74 da lei 8.666/93 discorre 

que é com o recebimento que a empresa é liberada de seus encargos contratuais.  

No entanto, cabe esclarecer que, de acordo com o § 2° do art. 73, o recebimento 

provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou 

do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993). 

Sinteticamente, o recebimento serve para que a Administração Pública se certifique 

sobre a ausência de problemas quanto ao objeto que lhe vai ser entregue por um contratado. 

Nesse contexto, o art. 73 da lei 8.666/93 estabelece que tal recebimento pode se dar de 

modo provisório ou definitivo, com características específicas a depender do objeto da licitação: 

obras ou serviços; compras ou locação; gêneros perecíveis, serviços profissionais e obras e 

serviços até o limite do convite. 

A licitação é um procedimento administrativo anterior às contratações do poder público 

e por certo que tais contratações não poderiam ser realizadas sem uma prévia licitação, pois não 

se mostraria adequado o Estado realizar suas aquisições da mesma maneira que um particular 

realiza, contratando com quem bem entender, uma vez que o dinheiro utilizado nessas 
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contratações é advindo das contribuições realizadas por parte dos contribuintes através do 

pagamento de certos tributos (ALEXANDRINO, 2015). 

Nesse mesmo entendimento Carvalho (2015) discorre que a Administração Pública 

possui a tarefa árdua e complexa de manter o equilíbrio social e gerir a máquina pública.  

Por essa razão, não poderia a lei deixar a critério do administrador a escolha das pessoas 

a serem contratadas, porque essa liberdade daria margem a escolhas impróprias e escusas, 

desvirtuadas do interesse coletivo. 

O procedimento licitatório foi consagrado na Constituição Federal em seu 

art. 37, XXI como um procedimento obrigatório anterior à aquisição de bens e serviços por 

parte do poder público.  

Tal exigência existe no sentido de que a administração não pode contratar diretamente 

com certo fornecedor à sua livre escolha como ocorre com as empresas privadas sendo 

ressalvado os casos previstos na legislação específica que disciplina as hipóteses de dispensa e 

inexigibilidade previstas na lei 8666/93 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1998). 

Na contratação de uma empresa pela Administração Pública, seja para prestar serviço, 

ou para fornecer algum material, há necessidade prévia de licitação.  

Para Di Pietro (2015), licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente 

público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às 

condições fixadas no instrumento convocatório (edital ou carta-convite), a possibilidade de 

formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a 

celebração de contrato. 

De maneira complementar, Filho (2015) observa que a licitação é um procedimento 

administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios 

objetivos visando a seleção da proposta de contratação mais vantajosa e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável, com observância do princípio da isonomia, conduzido 

por um órgão dotado de competência especifica. 

Percebe-se, portanto, que antes mesmo de celebrar um ajuste/contrato com um 

particular, a Administração Pública é obrigada a seguir os ditames legais, realizando processo 

licitatório nas suas aquisições.  

A lei que normatiza os processos de compras e contratos da Administração Pública é a 

Lei 8.666/93 que no seu art. 1º estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 

locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10711282/inciso-xxi-do-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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A lei geral de licitações (Lei 8.666/93), quando da sua promulgação, foi direcionada 

para todas as entidades da Administração Pública (Direta e Indireta) em todas as esferas (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e em todos os poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário). 

Com o advento da Lei 13.303/16, as empresas estatais que possuem natureza jurídica de 

direito privado (empresas públicas e sociedades de economia mista), passaram a seguir 

regramento licitatório próprio, diferenciando-se dos órgãos da administração direta, das 

Autarquias e Fundações Públicas que continuaram a se vincular à Lei 8.666/93 - lei geral de 

licitação (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2016). 

Ao se deparar com o tema Licitação, não se pode deixar de lado os objetivos/finalidades 

almejados pela Administração Pública.  

Conforme o art. 3º da Lei 8.666/93, a licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração 

e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 1993). 

A licitação tem como finalidade buscar sempre a melhor proposta estimulando a 

competitividade entre os concorrentes que participam desse procedimento licitatório 

oferecendo iguais condições entre eles, garantindo assim a isonomia desde que os que queiram 

participar do certame preencham os requisitos previamente estabelecidos no instrumento 

convocatório que em regra é o edital. 

O procedimento licitatório não se prende tão somente a aspectos econômicos, sendo 

também observados critérios sociais e ambientais nas aquisições públicas, quando o art. 3º da 

Lei 8.666/93 trata de uma de suas finalidades, qual seja, a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993). 

O procedimento é conduzido de acordo com as especificidades da modalidade licitatória 

escolhida pela Administração Pública a partir de critérios definidos em lei.   

O art. 22 da Lei 8.666/93 enumera as possíveis modalidades, quais sejam: concorrência, 

tomada de preços, convite, concurso, leilão. Cada modalidade possui uma forma 

própria/peculiar de condução do procedimento licitatório.  

Somadas às modalidades previstas no art. 22 da Lei 8.666/93, tem-se a modalidade 

denominada pregão (lei 10.520/2002) aplicável quando a Administração for adquirir bens e 
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serviços comuns. Esta é a modalidade aplicada na contratação de empresa terceirizada 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2002). 

Previamente à licitação, existe um ato de convocação que em regra é o edital. Neste 

instrumento de convocação são definidos critérios de julgamento das propostas que são 

denominados de tipos de licitação. 

 Conforme art. 45 da Lei 8.666/93, o julgamento das propostas não pode ser secreto, 

sigiloso ou subjetivo.  

Nesse contexto, a equipe de licitação deve conduzir o procedimento licitatório em 

conformidade com os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório, de maneira a 

possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

Os critérios de julgamento (tipos de licitação) amparados pelo art. 45 da Lei 8.666/93 

são menor preço, melhor técnica, técnica mais preço e maior lance ou oferta. Cada um servindo 

para determinado tipo de contratação.  

Para Mazza (2013), o tipo menor preço é utilizado quando o critério de seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante que 

apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor 

preço. 

De acordo com Carvalho (2015), o julgamento das propostas pelo critério melhor 

técnica será feito conforme a qualidade do produto a ser adquirida ou do serviço a ser prestado. 

Em razão do previsto no artigo 46 da lei 8.666/93, este tipo só poderá ser utilizado para serviços 

de natureza intelectual ou para serviços de informática.  

A técnica e preço é um critério de julgamento que combina técnica e preço dentro do 

instrumento convocatório. Para Melo (2010), nas licitações de técnica e preço, as quais são 

reguladas no § 2º do art. 46, o critério de seleção da melhor proposta e o que resulta da média 

ponderada das notas atribuídas aos fatores técnica e preço, valorados na conformidade dos pesos 

e critérios estabelecidos no ato convocatório.  

Dele deverão constar, tal como na licitação de melhor técnica, critérios claros e objetivos 

para identificação de todos os fatores pertinentes que serão considerados para a avaliação da 

proposta técnica.  

Uma vez que a Administração tenha seguido todo o rito legal finalizando o 

procedimento licitatório, a fase seguinte será a celebração do contrato junto ao licitante 

vencedor da licitação. 

O parágrafo único do art. 2.º da Lei 8.666/1993 fornece um breve conceito de contrato 

da Administração considerando-se ele como todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11304758/artigo-46-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação 

de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993). 

Para Gasparini (2012), contrato é o ato plurilateral ajustado pela Administração Pública 

ou por quem lhe faça as vezes com certo particular, cuja vigência e condições de execução a 

cargo do particular podem ser alteradas pela Administração Pública, ressalvados os interesses 

patrimoniais do contratante particular. 

Conforme Mello (2014), contrato administrativo é um tipo de avença travada entre a 

Administração e terceiros na qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, 

a permanência do vínculo e as condições preestabelecidas sujeitam-se a cambiáveis imposições 

de interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado. 

Como ensina Filho (2014), toda vez que o Estado firma compromissos recíprocos com 

terceiros, celebra um contrato, ou seja, caracterizados pelo fato de que a Administração Pública 

figura num dos polos da relação contratual. 

Em regra, o contrato administrativo é decorrência lógica da adoção de uma modalidade 

de licitação, sendo o resultado da licitação vinculante para a Administração. Ou seja, não se 

admite que, selecionada a proposta mais vantajosa, a Administração simplesmente a ignore.  

Estes são os termos do art. 50 da Lei 8.666/1993 dispondo que a Administração não 

poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com 

terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 1993). 

Os contratos administrativos são os acordos firmados pela Administração e por pessoas 

físicas ou jurídicas, dirigidos, por exemplo, à prestação de serviços e ao uso de bem público.  

Nos contratos administrativos típicos, há predominância das normas públicas quanto à 

regência, mas não há exclusividade. Assim, havendo uma lacuna no trato da disciplina 

(deficiência na legislação), podem ser aplicadas supletivamente as normas de Direito Privado, 

conforme dispõe o art. 54 da Lei 8.666/1993 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993). 

Nem todo o contrato celebrado pela Administração é regido por normas de direito 

público, como exemplo os contratos de locação de bens imóveis onde a Administração figura 

como locadora.  

Os contratos administrativos, pela sua natureza e característica, colocam a 

Administração Pública numa posição de supremacia frente ao licitante vencedor, dando a ela 

determinadas prerrogativas/vantagens as quais são chamadas de “cláusulas exorbitantes do 

contrato administrativo”, conforme já visto. 
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Conforme Filho (2010), as cláusulas exorbitantes são regras especiais que conferem à 

Administração prerrogativas na relação contratual, com embasamento na superioridade de seus 

interesses. 

As cláusulas exorbitantes figuram como um importante instrumento de controle pelo 

gestor de contratos nos ajustes celebrados pela Administração Pública. Pode-se citar por 

exemplo a aplicação de penalidades contratuais, tais como advertência, multas, entre outras, 

caso haja inadimplemento da parte contratada. 

É de suma  importância que o gestor do contrato tenha conhecimento desse ramo do 

saber, pois, todo órgão ou entidade que faz jus a verba pública pode ser supervisionado por 

órgãos de controle, tais como a Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da 

União (TCU) que fiscalizam a devida aplicação de dinheiro público. 

Não se pode deixar de lado as dificuldades encontradas pelo gestor de contratos de mão-

de-obra terceirizada em função das complexas variáveis envolvidas no tema, tais como, 

legislação trabalhista, benefícios legais, acordos salariais dentre outros. 

Quanto ao amparo legal da gestão de contratos de terceirização a análise documental da 

pesquisa compreende o mapeamento dos procedimentos legais a serem verificados no controle 

da gestão dos contratos de terceirização no âmbito da Administração Pública, à luz da IN nº 

5/2017 e IN nº 2/2018, o levantamento e análise das responsabilidades dos fiscais de contratos 

e as penalidades aplicáveis às empresas prestadoras de serviço de terceirização previstas nos 

instrumentos de contrato.  

As fontes de coleta para essa análise foram a IN nº 5/2017, IN nº 2/2018 e os Termos de 

Referência dos contratos de terceirização do Processo 25382.000152/2015-31 (Suporte), 

Processo 25387.000422/2012-61 (Produção e Qualidade), Processo 25387.000151/2015-96 

(Pesquisa e Desenvolvimento) e Processo 25387.000073/2014-49 (Gestão). 

O contrato de terceirização traz riscos significativos à Administração Pública 

contratante, que justificam a adoção de controles específicos. Risco comum a toda e qualquer 

contratação é o de inexecução do objeto, que se busca mitigar por uma fiscalização presente e 

efetiva (FRANCA, 2017).  

Nesse contexto, o foco da IN nº 5/2017 é prescrever uma série de verificações 

especificamente aplicáveis a esses contratos. 

Como providência de ordem prática, dada a dificuldade do fiscal de contrato 

acompanhar e fiscalizar as obrigações trabalhistas das empresas contratadas, esse dispositivo 

legal publicou um roteiro para realização da fiscalização técnica e administrativa, no seu 

Anexo-VIII, o qual deve ser adotado pelo fiscal.  
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Lá são enumeradas as exigências a serem cumpridas para a realização de uma 

fiscalização técnica (Anexo VIII-A) e administrativa (Anexo VIII-B) que estejam em 

conformidade com os requisitos legais. 

O Anexo VIII-A trata da Fiscalização técnica e orienta quanto à necessidade de 

fiscalização constante do objeto do contrato mediante utilização do Instrumento de medição de 

resultado (IMR), ou outros mecanismos, devendo monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, intervindo constantemente junto à 

contratada para correção de irregularidades, quando detectadas.  

O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) é o mecanismo que define, em bases 

compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de 

qualidade da prestação do serviço e as respectivas adequações de pagamento.  

Um dos seus principais objetivos é a busca da eficiência com o estabelecimento de 

procedimentos e as condições que permitem e estimulem a melhoria constante dos serviços 

prestados.  

A avaliação da execução do objeto deverá ser apresentada ao preposto da contratada e 

esta, por sua vez, poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 

de conformidade, que poderá ser aceita, desde que seja comprovada a excepcionalidade da 

ocorrência.  

O fiscal técnico também deverá observar se a empresa continuamente descumpre com 

o padrão de qualidade exigido na prestação dos serviços, aplicando as sanções cabíveis previstas 

no ato convocatório. 

A IN nº 05/2017 traz como inovação a distinção dos responsáveis pelo recebimento 

provisório e definitivo dos serviços, que seguem as regras da Lei n° 8.666, de 1993.  

O fiscal técnico, responsável pelo recebimento provisório, deverá apurar o resultado das 

avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato 

convocatório, que poderá resultar no redimensionamento dos valores a serem pagos à 

contratada. 

A fiscalização administrativa dos contratos de prestação de serviços com dedicação 

exclusiva de mão de obra poderá ser feita com base em critérios estatísticos, levando-se em 

consideração falhas que impactem no contrato como um todo.  

Uma má fiscalização administrativa poderá responsabilizar o ente público por eventual 

inadimplemento das empresas prestadoras de serviço, tende em vista que, mesmo com o 

julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC nº 16/2007-DF, do artigo 71, 
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§ 1º da Lei 8.666/9, em 24/11/2010, que afasta a fixação de responsabilidade trabalhista da 

Administração Pública nos contratos administrativos de terceirização, a Justiça do Trabalho 

poderá reconhecer a responsabilidade do ente público com base em outras normas jurídicas, 

inclusive, no que diz respeito ao caráter subsidiário da responsabilidade, sendo necessária a 

comprovação de falha no seu dever de fiscalização.  

Existem requisitos na fiscalização administrativa que devem ser observados no início 

do contrato, diariamente, mensalmente ou por amostragem (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

02, 2017). 

A fiscalização inicial é realizada no momento em que a prestação dos serviços é iniciada, 

quando deverá ser elaborada planilha-resumo de todo o contrato, com informações cadastrais 

dos empregados terceirizados, além de salários, gratificações, especificações de tipo e 

quantidade de benefícios recebidos, horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e 

horas extras trabalhadas.  

Nessa planilha deverá ser feito o acompanhamento de toda a vida funcional do 

empregado, no prazo de duração do contrato.  

No início da execução do contrato também deverá ser feita a fiscalização, por 

amostragem, das carteiras de trabalho dos empregados terceirizados, para fins de verificação da 

data do início do contrato, função exercida e remuneração (salário-base, adicionais e 

gratificações).  

O fiscal administrativo também precisa verificar eventuais obrigações na Convenção 

Coletiva de trabalho da categoria, como valor dos salários e obrigações adicionais para as 

empresas terceirizadas.  

Deve ser verificada ainda, a existência de condições insalubres ou de periculosidade no 

fornecimento de equipamentos de proteção individual. 

Como requisito da fiscalização inicial, a empresa contratada deve fornecer os exames 

admissionais de todos os seus empregados e também declaração de responsabilidade exclusiva 

sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.  

Mensalmente deve ser feita a consulta da situação da empresa junto ao Sistema de 

cadastro unificado de fornecedores (SICAF) e exigidas a Certidão negativa de débito (CND), o 

Certificado de regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão negativa de débitos trabalhistas 

(CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.  

Diariamente deverá ser conferido por amostragem os empregados terceirizados que 

estão prestando serviços e se estão cumprindo a jornada de trabalho.  
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A fiscalização procedimental deve obedecer a três requisitos. O primeiro diz respeito à 

observação da data-base da categoria prevista na CCT pois os reajustes dos empregados devem 

ser concedidos pela empresa no dia e percentual previstos.  

O fiscal administrativo precisa identificar o sindicato da categoria preponderante, 

conhecer o conteúdo do instrumento normativo que rege a categoria e a concessão dos 

benefícios e direitos estipulados, além de identificar o mês da data-base e o piso de cada 

categoria.  

O segundo requisito dessa fiscalização é a certificação de que a empresa observa a 

legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados, respeitando os períodos 

aquisitivos e concessivos.  

O terceiro e último requisito é observar se a empresa respeita a estabilidade provisória 

de seus empregados (“cipeiro”, gestante e estabilidade acidentária).  

A fiscalização por amostragem consiste em solicitar, por amostragem, aos empregados 

terceirizados, os extratos previdenciários e da conta do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço), para verificar se estão sendo recolhidos nos seus nomes, objetivando que no final 

de um ano todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados. Também poderão ser 

solicitados a folha de pagamento analítica, a cópia dos contracheques assinados ou 

comprovantes de entrega de benefícios suplementares de qualquer mês da prestação dos 

serviços e de qualquer empregado. 

Conforme determina o art. 50 da IN nº 5/2017, o recebimento provisório será feito pelo 

fiscal técnico e administrativo, elaborando relatório circunstanciado de acordo com as suas 

atribuições contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

contrato, devendo encaminhá-lo ao gestor do contrato para recebimento definitivo 

(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, 2017). 

O gestor do contrato analisa os relatórios, sanando irregularidades junto à contratada e 

emitindo termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo. Por fim, autorizará a 

emissão da fatura com valor dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de 

medição de resultado (IMR). 

O fiscal deverá estar atento ao que foi pactuado no contrato e comunicar ao Setor de 

Contratos para possíveis adequações necessárias, não permitindo que o agente (empresa 

contratada) possa se valer de brechas contratuais para agir em interesse próprio, como preceitua 

a Teoria da Agência (ARAÚJO e SANCHEZ, 2005). 

Nesse item há uma preocupação em garantir que o material contratado é exatamente 

aquele que está sendo entregue, para isso o fiscal deverá realizar um controle eficiente, evitando 
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assim que o agente não cumpra com o que foi pactuado, por achar que o principal não percebe 

e não observa diretamente (PRZEWORSKI, 2006). 

O monitoramento das ocorrências na execução do contrato é importante para que 

providências possam ser tomadas em tempo hábil, dirimindo assim prejuízos para a 

Administração Pública. 

A preocupação com o monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas, 

conforme orienta a IN nº 5/2017, é predominante nas responsabilidades do fiscal de contrato na 

fiscalização da sua execução.  

A observância dessas orientações de forma eficiente e efetiva poderá diminuir o risco 

moral e a seleção adversa no contrato que está sendo executado, permitindo que o contratante 

(principal) verifique se seus interesses estão sendo tratados da melhor maneira pelo contratado 

(agente) (BARNEY e HESTERLY, 2004). 

No que concerne às penalidades aplicáveis à empresa prestadora de serviço de 

terceirização, o gestor do contrato deve ter o conhecimento que a inexecução do contrato 

administrativo ou a sua execução deficiente pode ensejar a aplicação de uma ou mais 

penalidades administrativas, elencadas no artigo 87 da Lei 8.666/93, quais sejam: a) 

advertência, b) multa, c) suspensão temporária e, d) declaração de inidoneidade.  

Assim, quando da aplicação da sanção administrativa, o administrador deve atuar 

pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando a pena de acordo com 

a gravidade da infração e ainda, seguindo os parâmetros traçados no edital e no próprio contrato 

(SIMÕES, 2013). 

As penalidades administrativas têm que estar previstas no objeto do contrato, mais 

precisamente no Termo de Referência que acompanha o edital da licitação, para que a empresa 

interessada em participar do processo licitatório esteja ciente que pode sofrer diversos tipos de 

sanções, a depender do tipo de infração cometida durante a execução do objeto do contrato. 

Segundo Siffert Filho (1996), a Teoria da Agência analisa como o principal estabelece 

um contrato que motive o agente (contratado), a agir de acordo com os seus interesses.  

Ainda segundo essa Teoria, para isso, esse contrato deverá ter mecanismos de incentivos 

e controles eficientes, podendo os incentivos ser prêmios ou penalidades contratuais (ARAÚJO 

e SANCHEZ, 2005). 

 

  



52 
 

 

8 CONTROLE REALIZADO SOBRE OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2015, p.791) conceituam o controle realizado 

sobre os atos da Administração Pública como "o conjunto de instrumentos que o ordenamento 

jurídico estabelece a fim de que a própria Administração Pública, os Poderes Judiciário, 

Legislativo, e ainda o povo, diretamente ou por meio de órgãos especializados, possam exercer 

o poder de fiscalização, orientação e revisão da atuação administrativa de todos os órgãos, 

entidades e agentes públicos, em todas as esferas de Poder". 

O controle interno é aquele realizado por órgão integrante do mesmo Poder que está 

sendo controlado. Assim, quando um Poder controla os seus próprios atos ou controla a atuação 

de seus próprios agentes públicos, o controle realizado será interno.  

Com efeito, o controle interno pode ser realizado pelo Poder Executivo sobre a sua 

própria atuação, mas também pode ser realizado pelo Legislativo ou pelo Judiciário quando 

estes estiverem controlando os seus respectivos atos administrativos.  

O controle externo, por outro lado, é aquele realizado por um Poder sobre a atuação de 

outro Poder. 

Antes de adentrar nas atividades desses órgãos de controle, faz-se necessário o 

conhecimento sobre a atividade de “controle” em si. Conforme Guerra (2017), controle é a 

fiscalização – inspeção, exame, acompanhamento, verificação – que se exerce sobre 

determinado alvo, conforme determinados aspectos, com o objetivo de: (i) averiguar o 

cumprimento do que já foi predeterminado; ou (ii) evidenciar eventuais desvios passíveis de 

correção. Com efeito, a pessoa encarregada do controle decidirá, ao final, pela regularidade ou 

irregularidade do ato praticado. 

Conforme observa-se nas palavras de Daft (2010, p.522) “controle é a ação que ajusta 

as operações aos padrões predeterminados”, ou o “processo sistemático de ajustar as atividades 

organizacionais para torná-las consistentes com as expectativas estabelecidas em planos, metas 

e padrões de desempenho”. 

Portanto, o controle é um processo de comparação entre o que aconteceu e o que se 

esperava que acontecesse; ou entre um “alvo” ou “resultado” (objeto do controle) e o “padrão” 

previamente estabelecido.  

Os controles realizados pelos tribunais de contas e demais órgãos de controle são 

predominantemente controles posteriores, ou seja, são realizados após a prática do ato 

controlado. 
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Com efeito, o controle posterior costuma gerar mais eficiência a partir de três 

pressupostos:  
“(a) o agente público terá maior autonomia e não precisará pedir autorização para 
realizar todos os atos administrativos;  
(b) a possibilidade de ser controlado, ainda que por amostragem, faz com que os agentes 
tenham “receio” do controle e, por isso, tendem a agir conforme as exigências legais;  
(c) por fim, o órgão de controle pode direcionar a sua atuação apenas para os casos em 
que há maior risco ou materialidade, aumentando a eficiência do próprio sistema de 
controle (DAFT, 2010).” 
 

Assim, se eventuais desvios forem identificados, poderão ser propostas mudanças, que 

envolvem a responsabilização dos envolvidos, as mudanças de procedimentos ou, até mesmo, 

a alteração dos próprios parâmetros de controle. 

Dentro da seara do aspecto a ser controlado, a atuação dos órgãos de controle se 

direciona para duas vertentes, quais sejam, legalidade e mérito.  

O controle de legalidade tem por objetivo verificar a conformação do ato com a 

legislação. Nessa linha, é importante destacar que a Constituição Federal elege o princípio da 

legalidade como princípio Constitucional. Dessa forma, a atuação da Administração Pública 

somente será válida quando fundamentada na lei. 

Por outro lado, o controle de mérito trata da margem de liberdade que a lei outorga ao 

agente público para, no caso concreto, definir qual conduta atende melhor ao interesse público.  

O juízo de mérito surge justamente porque a lei não é capaz de definir todas as soluções 

possíveis para o complexo mundo em que vivemos. Nesse caso, o legislador opta por instituir 

limites e deixa para o agente público analisar os motivos (os fundamentos) para definir o objeto 

(o conteúdo) do ato. 

Medauar (2014) inclui também o controle da “boa administração”, que reflete 

basicamente o controle da eficiência, produtividade, gestão, etc. Vale anotar, todavia, que o 

controle da “boa gestão” envolve, de certa forma, alguns aspectos de mérito, porém sem que o 

órgão de controle substitua a função do administrador. Muitas vezes, tal controle é realizado 

pelos Tribunais de Contas. Nesse caso, caberá ao Tribunal verificar se o administrador fez boas 

opções para o interesse público. 

Neste ponto reside a grande importância de uma boa gestão realizada pelo gestor dos 

contratos de terceirização, prezando sempre pela eficiência e economicidade do dinheiro 

público. 

Discorrendo de forma detalhada sobre os órgãos de controle, aborda-se primeiramente 

o Tribunal de Contas da União. Sem entrar em maiores discussões históricas, o Tribunal de 

Contas da União foi instituído pelo Decreto-Lei 966-A, de 7 de novembro de 1890, durante o 
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governo provisório do Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, mediante iniciativa do Ministro 

da Fazenda Ruy Barbosa (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1890). 

 Alguns meses depois, o Tribunal de Contas ganhou previsão constitucional, quando da 

edição da Constituição de 1891, cujo art. 89 trouxe a seguinte disposição: é instituído um 

Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes 

de serem prestadas ao Congresso. Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo Presidente 

da República com aprovação do Senado, e somente perderão os seus lugares por sentença. 

No entanto, o TCU só passou a funcionar efetivamente em 17 de janeiro de 1893, com 

os esforços de Serzedello Corrêa, Ministro da Fazenda do governo de Floriano Peixoto 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2021). 

O Tribunal de Contas da União teve previsão nas constituições seguintes (1934, 1937, 

1946, 1967 e 1988), diminuindo as suas atribuições nas constituições de 1937 e 1967, mas 

ampliando nas redemocratizações de 1946 e 1988. No entanto, foi na Constituição Federal de 

1988 que suas atribuições e autonomia foram efetivamente ampliadas, conforme detalhado no 

parágrafo seguinte. 

A Constituição da República dispõe que compete ao TCU fiscalizar a aplicação de 

quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 

instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município” (CF, art. 71, VI). 

O art. 71 da Constituição Federal outorga também ao Tribunal de Contas da União uma 

série de competências próprias, tais como, julgar as contas dos administradores públicos, 

apreciar a legalidade dos atos de provimento de pessoal, sustação de contratos, dentre outras 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

As funções dos tribunais de contas constituem a classificação das competências 

definidas no texto constitucional e também na legislação infraconstitucional. De forma 

genérica, é função dos tribunais de contas “controlar” a Administração Pública. Porém este 

controle ocorre por diversos mecanismos, expressando fiscalização, julgamento, emissão de 

opinião, etc.  

Nesta perspectiva, divide-se as competências dos tribunais de contas em funções. Guerra 

(2007) subdivide as competências da corte de contas em quatro grupos: (i) função consultiva, 

informadora ou opinativa; (ii) função contenciosa ou jurisdicional; (iii) função fiscalizadora; e 

(iv) função sancionadora ou corretiva. 

Di Pietro (2016) divide as funções do TCU em sete grupos: fiscalização financeira; de 

consulta; de informação; de julgamento; sancionatórias; corretivas; e de ouvidor.  
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No site do TCU, constam que o Tribunal exerce as seguintes funções básicas: 

fiscalizadora, consultiva, informativa, judicante, sancionadora, corretiva, normativa e de 

ouvidoria conforme a figura 5.  

Além disso, o documento destaca que algumas de suas atuações assumem o caráter 

educativo pedagógico (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2021). 
 
 

Figura 5: Funções exercidas pelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020). 
 

A função fiscalizadora (ou fiscalizatória, ou investigatória ou de fiscalização) consiste 

basicamente nos mecanismos adotados para verificar a ocorrência de ilegalidades ou 

irregularidades, por intermédio de auditorias, inspeções, diligências, etc.  

Trata-se da principal manifestação, e com certeza a mais evidente para a sociedade, da 

atividade de controle da Administração Pública.  

Com efeito, a função de fiscalização, muitas vezes, permite a realização de outras 

funções por exemplo: a identificação de uma irregularidade em uma auditoria (função de 

fiscalização) serve de fundamento para a aplicação de sanções (função sancionatória), 

determinação do exato cumprimento da lei (função corretiva), emissão de recomendações 
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(função pedagógica), e ainda pode impactar no julgamento das contas (função julgadora). 

Assim, por meio da fiscalização, os tribunais de contas “vigiam” a atuação dos agentes públicos. 

Nesse contexto, a função fiscalizadora se expressa, entre outras, pelas seguintes 

competências:  
“a) exame, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal e da concessão inicial 
de aposentadoria, reforma ou pensão (CF, art. 71, III); b) realização de inspeções e 
auditorias (ou outros instrumentos de fiscalização previstos na legislação) nas unidades 
administrativas e demais entidades responsáveis por recursos públicos (CF, art. 71, IV); 
c) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a 
União participe (CF, art. 71, V); d) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 
congêneres (CF, art. 71, VI); e) fiscalizar atos e contratos, quanto à legalidade, 
legitimidade e economicidade (CF, art. 70, caput); f) fiscalizar a aplicação de renúncias 
de receitas (CF, art. 70, caput); g) fiscalizar as parcerias firmadas com particulares, 
como os processos de desestatização, concessão, parcerias público-privadas e parcerias 
com o terceiro setor; e h) fiscalizar o cumprimento das regras constantes na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, como o limite de despesa com pessoal; o cumprimento das 
metas contempladas na lei de diretrizes orçamentárias (CONSTITUIÇÃO FEDERA, 
1988).” 

A função consultiva, também chamada de função opinativa ou função de consulta, 

ocorre, basicamente, na emissão de pareceres. Guerra (2017) também classifica no âmbito da 

função consultiva a competência prevista no art. 71, III, da Constituição Federal, que trata dos 

atos de registro de pessoal (provimento e concessão de aposentadoria, reforma ou pensão).  

Segundo Guerra (2017, p.119), “o Tribunal de Contas irá decidir acerca da legalidade 

do ato administrativo, agindo de forma pedagógica na orientação dos procedimentos”. 

A função judicante, também chamada de função julgadora, jurisdicional ou contenciosa, 

ocorre quando o Tribunal de Contas julga as contas dos administradores, dos responsáveis por 

recursos públicos ou daqueles que causarem prejuízo ao erário. 

De forma esquematizada, o julgamento ocorre basicamente nas seguintes situações: a) 

julgamento das contas dos administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos (art. 71, II); b) julgamento das contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 

outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público (art. 71, II); c) julgar as infrações 

administrativas contra as leis de finanças públicas (Lei 10.028/2000, art. 5º). 

A função sancionadora, também chamada de função sancionatória ou punitiva, consiste 

na aplicação de sanções. Nesse contexto, a Constituição Federal dispõe que compete ao TCU 

aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 

sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano 

causado ao erário - CF, art. 71, VIII (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).  

A multa é apenas uma das espécies de sanções. Com efeito, a legislação poderá instituir 

outras penalidades.  



57 
 

 

São exemplos de aplicação da função sancionatória:  

“a) multa proporcional ao valor do débito;  
b) multa por: (i) julgamento das contas irregulares; (ii) prática grave infração à norma; 
(iii) ato ilegítimo ou antieconômico; (iv) não atendimento de diligência do relator ou de 
decisão do Tribunal; (v) obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias 
determinadas; (vi) sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou 
auditorias realizadas pelo Tribunal; (vii) reincidência no descumprimento de 
determinação do Tribunal;  
c) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;  
d) declaração de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública 
federal (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993).” 

A função corretiva decorre da previsão constitucional para que o TCU determine a 

correção de ilegalidades identificadas. Nesse contexto, a função corretiva abrange as 

competências para: fixar prazo para adoção de medidas corretivas, no caso de ilegalidade (CF, 

art. 71, IX); emissão de determinações, de caráter obrigatório; sustação de atos irregulares - CF, 

art. 71, X (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

A função informativa manifesta-se basicamente nas seguintes atividades:  

“a) prestação de informações sobre fiscalizações e resultados de auditorias e inspeções 
solicitadas pelo CN, pelas suas casas ou por suas comissões (CF, art. 71, VII);  
b) representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados (CF, art. 
71, XI);  
c) encaminhar ao CN, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades - CF, art. 71, 
§ 4º (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).” 

Em sua função pedagógica (ou educativa) o tribunal de contas contribui para a melhoria 

da gestão pública, emitindo orientações e informações aos órgãos públicos. Há uma correlação 

entre a função pedagógica e as funções consultiva, informativa, normativa, corretiva e 

sancionadora, uma vez que o desempenho das atribuições das cortes de contas pode ter, 

simultaneamente, diversas finalidades.  

Com efeito, todas estas funções têm, no fim, o objetivo de contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública. De forma mais específica, a função pedagógica se desenvolve 

pela realização de seminários, divulgação de cartilhas e manuais, realização de cursos e outros 

eventos educacionais.  

Além disso, os tribunais podem emitir recomendações, que são sugestões de práticas 

para o aprimoramento da gestão. Ademais, os tribunais de contas podem emitir recomendações 

especializadas na realização de auditorias operacionais, que são instrumentos de fiscalização 

destinados a contribuir para a performance da gestão pública.  

Vale lembrar que a própria imposição de sanção também tem caráter pedagógico, uma 

vez que inibe a realização de novas infrações. 
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Para Lima (2018) a função normativa ou regulamentar consiste na competência do TCU 

para expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a 

organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob 

pena de responsabilidade. 

A função de ouvidoria consiste na competência de receber e processar denúncias e 

representações oriundas de diversos ramos da sociedade ou até mesmo dos jurisdicionados ou 

do controle interno.  

Nesse contexto, a função de ouvidoria consiste em receber e processar: a) denúncias de 

irregularidades ou ilegalidades formuladas por qualquer cidadão, partido político, associação 

ou sindicato (CF, art. 74, § 2º); b) representações dos órgãos de controle interno (CF, art. 74, § 

1º); c) representações contra irregularidades nas licitações e contratos administrativos - Lei 

8.666/1993, art. 113, §1º (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993). 

Conforme visto, o Tribunal de Contas da União é um órgão com competência 

Constitucional que atua realizando auditorias em diversos órgãos/entidades da Administração 

Pública.  

Os acórdãos são decisões finais proferidas por órgãos colegiados, ou seja, todos ou a 

maioria devem entrar em acordo para que a decisão seja aprovada. Não é caracterizado por 

decisões monocráticas.  

Leva justamente o nome de acórdão por não ser tomada apenas por uma pessoa ou 

instituição, mas sim a partir do acordo entre todos os membros do colegiado (conjunto de 

julgadores), que após deliberações chegam a uma sentença em conjunto. 

Findo os aspectos conceituais e normativos condizentes à atividade de controle externo 

realizada pelo TCU (auditoria externa), prossegue-se ao controle interno (auditoria interna).  

A auditoria interna constitui-se em um conjunto de procedimentos, tecnicamente 

normatizados, que funciona por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de 

resultados e proposição de ações corretivas para os desvios gerenciais da entidade à qual está 

vinculada.  

Os trabalhos de auditoria interna são executados por unidade de auditoria interna, ou 

por auditor interno, especialmente designado para a função, e tem como característica principal 

assessoramento à alta administração da entidade, buscando agregar valor à gestão. 

As entidades da Administração Pública Federal Indireta, bem assim os serviços sociais 

autônomos, deverão organizar suas respectivas unidades de auditoria interna, as quais terão 

como finalidades básicas, fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, bem como 

prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 
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O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação 

governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle 

externo no exercício de sua missão institucional (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2001). 

O fortalecimento da gestão consiste em agregar valor ao gerenciamento da ação 

governamental, contribuindo para o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a 

execução dos programas de governo e os orçamentos da União no âmbito da entidade, a 

comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados, quanto à economicidade, eficácia e 

eficiência da gestão. 

A racionalização das ações de controle objetiva eliminar atividades de auditoria em 

duplicidade, nos órgãos/unidades que integram o Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal, bem como gerar novas atividades de auditoria que preencham lacunas por 

meio de pauta de ações articuladas. Essa racionalização visa otimizar a utilização dos recursos 

humanos e materiais disponíveis. 

O apoio ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal consiste no 

fornecimento periódico de informações sobre os resultados dos trabalhos realizados, bem como 

no atendimento das solicitações de trabalhos específicos. 

As entidades da Administração Pública Federal Indireta, bem como os serviços sociais 

autônomos, deverão organizar a respectiva unidade de auditoria interna com o suporte 

necessário de recursos humanos e materiais.  

Caso se verifique que o volume de trabalho da entidade não justifica a estruturação de 

uma unidade organizacional de auditoria interna, o ato de regulamentação da entidade deverá 

prever que as funções de auditoria interna serão desempenhadas por auditor interno. 

A unidade de auditoria interna sujeita-se à orientação normativa e supervisão técnica do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às 

unidades que o integram. Essa vinculação técnica visa proporcionar qualidade dos trabalhos e 

efetividade nos resultados de auditoria. 

As atividades das unidades de auditoria interna devem guardar similitude àquelas 

exercidas pelos órgãos/unidades integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal, contudo, por estar inserida na estrutura organizacional da entidade e por caracterizar-

se pela alta especialização, deverão incluir ações específicas e tempestivas. 

De forma a garantir a legalidade e a legitimidade dos atos e o alcance dos resultados 

quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão, aspectos abordados pelo Sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo Federal quando dos trabalhos de avaliação da gestão, 
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a unidade de auditoria interna deverá pautar suas atividades antecipadamente nesses critérios. 

Dessa forma, a unidade de auditoria interna poderá contribuir, propondo ações corretivas para 

melhoria da gestão (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2016). 

A Auditoria Interna – AUDIN é um órgão seccional de assistência direta e imediata à 

(ao) Presidente da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ e, por essa razão, está subordinada à 

Presidência, vedada a delegação a outra autoridade (cf. art. 2º, inciso II, letra “b”, do Estatuto 

da FIOCRUZ, aprovado pelo Decreto nº 8.932 de 14.12.2016, c/c o subitem 3.1 do Manual da 

Auditoria Interna da FIOCRUZ - MAINF, aprovado pela Portaria PR nº 5.573, de 12.8.2020 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2016). 

Este Manual, elaborado para ser utilizado pelos servidores/colaboradores lotados e em 

exercício na AUDIN, mescla procedimentos de Auditoria de Conformidade e Auditoria 

Operacional, visando ao aperfeiçoamento da estrutura legal e normativa de suporte às novas 

atribuições da Auditoria Interna, definidas no art. 8º do Anexo I – CAPÍTULO IV: DA 

COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS –, do Decreto nº 8.932/2016. 

 Compete a este órgão:  
“I - acompanhar e fiscalizar a gestão das políticas públicas sob responsabilidade  da 
FIOCRUZ; 
 II - verificar a legalidade e avaliar os resultados da gestão orçamentária,  financeira e 
patrimonial da FIOCRUZ; 
 III - atuar de forma preventiva e concomitante, de modo a minimizar ou erradicar o 
cometimento de falhas e impropriedades na gestão da FIOCRUZ; e 
 IV - acompanhar e apoiar os órgãos de controle externo em sua missão institucional 
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2016).” 

 

Para o exercício dessas atribuições e nos termos do seu Manual de Auditoria, 

a AUDIN passou, então, a ser constituída por um conjunto de técnicas e procedimentos para 

verificação dos processos, avaliação de resultados da gestão e proposição de ações corretivas 

para eventuais desvios gerenciais e processuais, tendo como principal característica a 

consultoria e o assessoramento buscando agregar valor à governança institucional.  

Para a Organização Internacional de entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI 

(2016, p17) a Auditoria Interna “é uma atividade independente e objetiva de avaliação 

(assurance) e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 

organização. Ela auxilia a organização a alcançar seus objetivos a partir da aplicação de uma 

abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de 

gerenciamento de riscos, controle e governança” (INTOSAI, 2016). 

O INTOSAI também aponta que a AUDIN é um importante ator na estrutura de 

Governança Corporativa da FIOCRUZ e tem como competência principal avaliar o 



61 
 

 

funcionamento dos seus sistemas de controles internos e se os regulamentos, instruções e 

políticas governamentais estão sendo observados, de modo a auxiliá-la a alcançar sua missão 

institucional, além de avaliar a maturidade da Gestão de Riscos implementada e identificar os 

aspectos que necessitam ou podem ser aperfeiçoados, de forma a garantir as cláusulas pétreas 

previstas no Estatuto da Fundação” (INTOSAI, 2016). 

A Auditoria Interna, na visão do TCU, é bem mais ampla. Para o TCU (2020, p. 123) 

“a Auditoria Interna é um departamento, divisão, equipe de consultores ou outros profissionais 

que prestem serviços independentes e objetivos de avaliação e de consultoria, criados para 

agregar valor e melhorar as operações de uma organização. A atividade de Auditoria Interna 

auxilia a organização a atingir seus objetivos, aplicando uma abordagem sistemática e 

disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, 

controle e governança” (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2020). 

Nesse contexto, deve-se ressaltar a importância da AUDIN como órgão parceiro da Alta 

Administração da FIOCRUZ, pois, ao fiscalizar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão 

dos dirigentes das unidades e subunidades da Fundação, bem como examinar seus resultados 

quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, 

de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais, pode, no exercício dessas 

atribuições, antever eventuais problemas passíveis de prejudicar o alcance das metas e 

objetivos, estabelecendo, por conseguinte, ações para mitigar a chance de concretização dos 

riscos, e, com isso, propiciar um maior alcance de resultados da gestão. 

Por fim, o Governo Federal possui um órgão de controle que 

controla/fiscaliza/supervisiona todos os órgão e entidades da Administração Pública Federal 

denominada Controladoria Geral da União (CGU).  

A CGU é o órgão de controle interno do Governo Federal responsável por realizar 

atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da 

gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e 

ouvidoria (CONTROLADORIA GERAL DA UNÃO, 2021). 

A CGU também deve exercer, como Órgão Central, a supervisão técnica dos órgãos que 

compõem o Sistema de Controle Interno e o Sistema de Correição e das unidades de ouvidoria 

do Poder Executivo Federal, prestando a orientação normativa necessária. 

As atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal são 

exercidas mediante a utilização de técnicas próprias de trabalho, as quais constituem-se no 

conjunto de processos que viabilizam o alcance dos macro objetivos do Sistema. As técnicas 

utilizadas são as auditorias e fiscalizações.  
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A auditoria é o conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e 

resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e 

privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério 

técnico, operacional ou legal.  

Trata-se de uma importante técnica de controle do Estado na busca da melhor alocação 

de seus recursos, não só atuando para corrigir os desperdícios, a improbidade, a negligência e a 

omissão e, principalmente, antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados 

pretendidos, além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos. 

A auditoria tem por objetivo primordial o de garantir resultados operacionais na 

gerência da coisa pública. Essa auditoria é exercida nos meandros da máquina pública em todas 

as unidades e entidades públicas federais, observando os aspectos relevantes relacionados à 

avaliação dos programas de governo e da gestão pública. 

Cabe ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, por intermédio da 

técnica de auditoria, dentre outras atividades:  
“I. realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a 
responsabilidade dos órgãos públicos e privados, inclusive nos projetos de cooperação 
técnica junto a Organismos Internacionais e multilaterais de crédito;  
II. apurar os atos e fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes 
públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais e, quando for o caso, 
comunicar à unidade responsável pela contabilidade para as providências cabíveis;  
III. realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de pessoal e demais sistemas 
administrativos e operacionais;  
IV. examinar a regularidade e avaliar a eficiência e eficácia da gestão administrativa e 
dos resultados alcançados nas Ações de governo;  
V. realizar auditoria nos processos de Tomada de Contas Especial;  
VI. apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e 
gerenciais e dos controles internos administrativos dos órgãos da Administração Direta 
e entidades da Administração Indireta Federal (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 
2016).” 

 

Já a fiscalização é uma técnica de controle que visa a comprovar se o objeto dos 

programas de governo existe, corresponde às especificações estabelecidas, atende às 

necessidades para as quais foi definido e guarda coerência com as condições e características 

pretendidas e se os mecanismos de controle administrativo são eficientes. 

O ato de fiscalizar é a aplicação do conjunto de procedimentos capazes de permitir o 

exame dos atos da Administração Pública, visando avaliar as execuções de políticas públicas 

pelo produto, atuando sobre os resultados efetivos dos programas do governo federal. 

Cabe ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, por intermédio da 

técnica de fiscalização, dentre outras atividades:  
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“I. fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, inclusive 
ações descentralizadas realizadas à conta de recursos oriundos dos 
Orçamentos da União, quanto à execução das metas e objetivos 
estabelecidos e à qualidade do gerenciamento; 
II. aferir a adequação dos mecanismos de controle social sobre os 
programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos da 
União (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2016).” 

A finalidade básica da fiscalização é avaliar a execução dos programas de governo 

elencados ou não nos orçamentos da União e no Plano Plurianual. 
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9 ESTUDO DE CASO - FARMANGUINHOS 

As contratações realizadas em Farmanguinhos têm seus procedimentos licitatórios 

destacados por um fluxo sequencial transposto por meio de seis fases conforme a figura 6 

abaixo. 

 

Figura 6 – Fluxo licitatório 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020) 
 

Na fase I (demanda pela área requisitante) é onde é definido o objeto da licitação 

(especificação técnica do objeto), ou seja, é a verificação pela área requisitante do 

produto/serviço necessário para consecução dos seus fins. 

Após, há a verificação na fase II se existe cobertura orçamentária (orçamento público) 

para a contração da despesa objeto da licitação. Na fase III, é feita a elaboração do termo de 

referência que subsidiará o edital para posterior licitação. 

A fase IV é a licitação propriamente dita, onde as empresas interessadas poderão 

participar do certame. Por conseguinte, após a homologação da licitação, onde se figura a 

empresa ganhadora, ocorrerá a fase V com a formalização contratual, onde será gerado o 

vínculo entre as partes (Administração Pública x Empresa Privada).  

Finalizando, a fase VI é onde ocorre a fiscalização do contrato, fase esta que fará com 

que o gestor/fiscal do contrato acompanhe a prestação de serviço até o fim de sua vigência. 

Mesmo antes de sua ampliação fabril em 2004, Farmanguinhos já tinha como realidade 

em seu quadro de profissionais grande concentração de terceirizados comparado ao de 

servidores.  
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Sublinha-se que já em 2002 os profissionais oriundos de contratos de terceirização 

alçavam o percentual de 85%, enquanto os servidores perfaziam os 15% restantes, totalizando 

ambos os vínculos 650 trabalhadores (MS, 2002). Mais de uma década depois o cenário entre 

os vínculos não sofreu mudanças significativas, como mostra o Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Força de trabalho no CTM em 2017 e 2018 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fonte: Planilhas de Controle–Departamento de Administração de Recursos 

Humanos/VDGT/Farmanguinhos(2018). 

Apesar do incremento de profissionais com vínculo de servidor, o desequilíbrio entre 

estes e os terceirizados se manteve no decorrer dos anos, com a diferença variando entre 84,9% 

(2002) e 76,2% (2018). Isso ainda representa aos contratados a supremacia quantitativa nas 

mais diversas atividades de Farmanguinhos.  

De acordo com a COGEPE, Farmanguinhos apresenta a terceira maior concentração da 

força de trabalho da FIOCRUZ, estando a primeira e a segunda colocação com a Cogic e 

Biomanguinhos, respectivamente (BOLETIM FIOCRUZ, 2016).  

Apesar dos últimos concursos apresentarem a organização das vagas por Unidade, a 

lotação definitiva dos concursados nomeados não necessariamente respeitaram a definição de 

lotação inicial. Também não garantiu a permanência dos profissionais lotados nas unidades 

originais, motivo pelo qual as informações das vagas disponibilizadas para Farmanguinhos são 

de difícil levantamento e não representam fidedignamente a sua contribuição para a Unidade.  
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O decréscimo percebido no quadro de terceirizados em Farmanguinhos no ano de 2018, 

comparativamente a 2017 (gráfico 1) é resultado da crise que abateu a economia brasileira a 

partir de 2014.  

Resultante de uma recessão com repercussões não apenas no mercado, mas no governo, 

este buscou restringir as suas despesas com medidas fiscais. Uma dessas medidas foi a Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC) dos gastos, convertida na emenda constitucional nº 95 de 15 

de dezembro de 2016 que estabeleceu, entre outras ações, novo regime fiscal com limites/tetos 

de gastos e de investimentos no setor público (BARBOSA FILHO, 2017).  

Diante das restrições orçamentárias impostas e premida por uma forte redução em sua 

produção (CGU, 2017), consequências da nova política econômica, a atual direção de 

Farmanguinhos reduziu o seu quadro de terceirizados com o intuito de mitigar o impacto da 

folha de pagamento de serviços.  

Farmanguinhos, desde 2014, adotou para os contratos de locação de mão de obra - sob 

gestão da VDGT - a separação dos contratos por objeto contratual. Isso significa que os 

contratos estão dispostos por áreas específicas de atuação, totalizando quatro contratos ao todo. 

A distribuição dos profissionais terceirizados por contrato nos anos de 2017 e 2018 está 

representada no Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2 – Terceirizados em Farmanguinhos por Contrato (Mai/17 e fev/18) 

 

 

 
Fonte: Planilhas de Controle–DARH/VDGT/Farmanguinhos(2017 e 2018). 
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Nota-se que a redução de pessoal terceirizado ocorrida em 2017, mas com visibilidade 

em 2018 (gráfico 2) não representou maiores alterações no quadro de profissionais terceirizados 

em Farmanguinhos.  

Dada as motivações de ordem econômica para as demissões – apesar da maioria desses 

profissionais não comporem as maiores remunerações - o que se traduz é que as atividades 

exercidas pelos demitidos foram redistribuídas àqueles profissionais que permaneceram na 

Unidade.  

Dessa maneira, aumentou a concentração das atribuições dos demais profissionais 

terceirizados. Além disso, o gráfico 2 demonstra que essa massa de profissionais atua nas mais 

diversas áreas de conhecimento, inclusive em atividades estratégicas à Unidade.  

Com maior proporção de profissionais terceirizados no quadro de pessoal da FIOCRUZ 

(54%), Farmanguinhos acompanha essa tendência, porém, com maior expressão já que sua mão 

de obra terceirizada ultrapassa os 76%. 

Conforme comentado, a força de trabalho da unidade é composta tanto por servidores 

quanto por contratados terceirizados por meio de processo licitatório. Atualmente a unidade 

possui quatro contratos vigentes que datam desde o ano de 2014 conforme tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 – Contratos vigentes -  Farmanguinhos 
          

            Fonte: Relatório Farmanguinhos(2020) 
  

O contrato de suporte está vinculado à vice diretoria de gestão institucional assim como 

o contrato de gestão, já o contrato de produção e qualidade se vincula à vice diretoria de 

produção e o contrato de pesquisa e desenvolvimento se vincula à vice diretoria de pesquisa, 

todos esses contratos voltados para a área finalística. 

A contratação por área se dá de forma a organizar os processos de trabalho por unidades 

de atuação específicas, englobando desde áreas cujas atividades requeiram conhecimentos 

técnicos especializados como engenheiros, farmacêuticos, biólogos, técnicos de laboratório, 

como atividades de apoio administrativo como advogados, contadores, administradores, 

analistas de TI e etc... 

Contrato                                                                                                         
Processo

Empresa Contratada N° Contrato / Ano Vigência

Suporte
25387.000152/2015-31 SERES 42/2015 22/12/2015 a  22/12/2020

Produção e Qualidade
25387.000422/2012-61

SERES 021/2013 02/01/2014 a  02/01/2021

Pesquisa e Desenvolvimento
25387.000151/2015-96 SERES 34/2015 05/11/2015 a 05/11/2020

Gestão
25387.000073/2014-49 SERES 37/2014 14/05/2015 a 14/05/2021
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Em se tratando de atividades executados pelos terceirizados, os mesmos praticam tanto 

atividades meio quanto atividades fim em conjunto aos servidores. Encontram-se em 

Farmanguinhos terceiros atuando em licitações, área financeira (realizando pagamentos e 

empenhamentos), área jurídica, áreas de planejamento estratégico, ou seja, todas essas 

atividades finalísticas. 

Não há discriminação de atribuições de atividade entre terceiro e servidor. O que se 

percebe é a ausência de subordinação de servidores para com terceiros que assumem função de 

chefia, criando um descompasso nos processos laborais.  

Isso acontece pelo fato de a organização ser uma unidade que demanda conhecimento 

técnico especializado muitas das vezes não se conseguindo captar esse tipo de recurso humano 

via concurso público.   

Uma das tratativas da direção da unidade foi de atribuir a função de chefia somente para 

servidores, ainda que não tivessem conhecimento técnico compatíveis com a função ou 

similares ao terceirizado contratado. Isso gera um desconforto/desmotivação para o terceirizado 

por se sentir como apenas uma mão de obra dispensável. 

A Administração Pública federal, assim como Farmanguinhos, dispõe de um controle 

orçamentário e financeiro feito por meio de um sistema informatizado denominado SIAFI, onde 

realiza seu processo de execução após o lançamento do orçamento neste sistema. 

É de suma importância o conhecimento desse sistema pelos gestores de contratos, pois 

o mesmo permite o acompanhamento sistematizado de todos os gastos realizados nos contratos 

firmados entre a Administração Pública e a empresa terceirizada, em particular os contratos de 

terceirização, pois por meio desse sistema é que se faz a análise da possibilidade de 

prorrogações e aditivos contratuais (existência de orçamento).  

Farmanguinhos utiliza o pregão eletrônico como modalidade principal em suas 

contratações. Essa modalidade possui um procedimento peculiar, pois necessita de um servidor 

público habilitado (pregoeiro) para conduzir a licitação dentro de um site específico do governo 

federal conforme visto anteriormente, o “Comprasnet”.  

O processo de nomeação do fiscal dos contratos de terceirização em Farmanguinhos 

enfrenta dificuldades, pois, ainda que os servidores não possam se eximir do encargo da 

nomeação, os mesmos se mostram resistentes à assunção da responsabilidade por saberem das 

possíveis consequências de uma má gestão na fiscalização.  

Além do mais, a instituição carece de trabalhadores que possuem experiência nos 

assuntos pertinentes às normas trabalhistas, previdenciárias dentre outras.   
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Os servidores manifestam desinteresse em assumir a gestão destes contratos alegando 

falta de experiência na área e de contrapartida pecuniária (retribuição financeira), sem levar em 

consideração que ainda respondem com seus próprios bens patrimoniais caso haja algum dano 

ao erário oriundo dessa gestão.  

Além de outros fatores o inadimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias 

por parte do empregador implica a responsabilização subsidiária da Administração, trazendo 

mais insegurança para o fiscal do contrato. 

As licitações são conduzidas necessariamente por servidores públicos denominados 

“Pregoeiros”. Conforme já comentado, Farmanguinhos se vale da modalidade Pregão em todos 

os seus processos de contratação de mão de obra terceirizada.  
 

A tabela 2 demonstra os valores e as quantidades de prestadores de cada contrato datados 

do início do ano de 2015 até seus valores atualizados findo ano de 2019 com a empresa 

ganhadora do processo licitatório, Grupo Seres – Soluções em Recursos Humanos (SERES) em 

Farmanguinhos.  

Tabela 2 – Contratos de Terceirização em Farmanguinhos 

        Fonte: Relatório de março -Vice Diretoria de Gestão do Trabalho – Farmanguinhos 
 

Verifica-se uma diferença de 1446 postos contratados inicialmente contra 711 postos de 

trabalho executados (realizados) o que equivale a um percentual de execução de 49,17%, menos 

de 50% do contratado inicialmente, demonstrando uma falta de planejamento institucional. Este 

fato foi objeto de apontamento pelo CGU , o que gerou   supressões contratuais desde o seu 

início em 2015.  

Atualmente, a fiscalização de contratos de terceirização em Farmanguinhos encontra-se 

localizada no Departamento de Administração de RH, subordinado à Vice Diretoria de Gestão 

do Trabalho, área responsável pela gestão e desenvolvimento de pessoas na instituição. 

Ocorre que em Farmanguinhos, de forma contrária ao exposto anteriormente pela IN 05 

que prevê a figura do gestor de contrato, do fiscal técnico e do fiscal administrativo,  somente 

Contrato
Empresa 

Contratada
Vigência

Qtd. Inicial 
prestadores

Qtd. Prestadores 
executado

Valor anual inicial do 
contrato

Valor do contrato executado em 
2019

Suporte 279 119 R$ 33.106.039,20 R$ 12.913.381,42
Produção e 
Qualidade 646 354 R$ 56.989.949,40 R$ 39.982.429,90

Pesquisa e Ensino
242 107 R$ 41.021.844,36 R$ 19.923.205,31

Gestão 279 131 R$ 36.012.230,40 R$ 17.598.731,50
1446 711 R$ 167.130.063,36 R$ 90.417.748,13TOTAL

SERES
2015 / 
2019
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existe a figura do fiscal administrativo que acaba assumindo a função de gestor do contrato e 

acumulando a função de fiscal técnico.  

A percepção entre os servidores da instituição é que o fiscal desses contratos é nomeado 

meramente para atestar as notas fiscais da empresa contratada viabilizando seu pagamento.  

Aliado às atribuições do cargo público, o acúmulo pelo fiscal dessas funções acarreta 

um gargalo institucional grave, pois o fiscal administrativo acaba não tendo conhecimento na 

maior parte das vezes sobre os assuntos de áreas onde não tem nenhuma experiência ou 

conhecimento, ocasionando numa má gestão dos contratos de terceirização. 

Quanto ao aspecto do controle/supervisão realizado sobre seus atos, Farmanguinhos é 

supervisionada por três órgãos de controle, sendo dois deles internos, Controladoria Geral da 

União (CGU) e Auditoria Interna (AUDIN) e um externo, Tribunal de Contas da União (TCU). 

Durante o período (2015 – 2019) observado pelo presente trabalho ocorreram quatro 

acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União concernentes aos contratos de 

terceirização em Farmanguinhos, conforme observa-se no quadro 3 abaixo. 

 

Quadro 3: Acórdãos TCU (2015 – 2019) 

Fonte: Departamento de Administração / Farmanguinhos 

 

O Acordão nº 735 de 2016 tratou de possíveis irregularidades perpetradas pela Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) 

no âmbito do Acordo de Cooperação Técnico-Científica, celebrado em 2/5/2016 com o 

Consórcio BMK, integrado pelas empresas Blanver Farmoquímica Ltda., Microbiológica 

Química e Farmacêutica Ltda. e Karin Bruning e Cia. Ltda., cujo objeto consistiu no 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) 
ANO ACÓRDÃO Nº ASSUNTO APONTAMENTO 

2016 735 Acordo de cooperação técnico-científica 
para tratamento de hepatite C 

Não atendimento aos princípios da 
publicidade e isonomia 

2017 1171 
Parceria para o Desenvolvimento 
Produtivo (PDP) - Insumo Farmacêutico 
Ativo (IFA) Sofosbuvir. 

Inexistência de procedimento de 
chamamento público para a escolha da 
empresa  

2019 348 Acordo de cooperação técnico-científica 
para tratamento de hepatite C 

Não atendimento aos princípios da 
publicidade e isonomia 

2019 7566 

Contratação de serviços contínuos de 
operação e manutenção sistemática, não-
sistemática e preditiva do sistema de 
Geração Distribuição de Vapor, Caldeiras 
Categoria B e Vasos de Pressão 

Atestado de capacidade técnica 
exigido como condição de habilitação 
pelo edital do Pregão 



71 
 

 

desenvolvimento e posterior registro de medicamento para tratamento de hepatite C 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2016). 

Segundo a representante Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda., o acordo 

firmado entre a Fiocruz e o consórcio BMK estaria eivado dos seguintes vícios: ausência de 

licitação e de justificativa para sua dispensa; direcionamento na contratação; ausência de 

justificativa de preço; e falta de comprovação da vantajosidade da contratação, ferindo os 

princípios da publicidade e isonomia. 

Todo contrato firmado por Farmanguinhos, seja oriundo de acordo ou de processo 

licitatório, necessita da presença de um gestor para fins de acompanhamento e resolução de 

problemas advindos do pacto firmado. 

Pelo Acórdão acima, as irregularidades apresentadas figuram na fase IV do fluxo 

licitatório da figura 06 apresentada anteriormente. 

O Acórdão nº 1171 de 2017 tratou de projeto de Parceria para o Desenvolvimento 

Produtivo (PDP) apresentada ao Ministério da Saúde (MS), por (i) Laboratório Farmacêutico 

da Marinha (LFM), juntamente com a empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos, (ii) 

Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), juntamente com as empresas Blanver 

Farmoquímica e Farmacêutica S/A e Microbiológica Química e Farmacêutica, (iii) Laboratório 

Químico-Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA), juntamente com a empresa Cristália 

Produtos Químicos Farmacêuticos, (iv) Fundação para o Remédio Popular (Furp), juntamente 

com as empresas EMS S.A. e Globe Química S.A., todas para o Insumo Farmacêutico Ativo 

(IFA) Sofosbuvir (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2017). 

As irregularidades apontadas pelo Acordão nº 1171 referem-se à inexistência de 

procedimento de chamamento público (publicação de edital) para a escolha da empresa com 

quem ocorreria a celebração da PDP. Argumenta que a dispensa de licitação prevista na Lei 

8666/1993, art. 24, XXXII, não eximiria o administrador público de observar os princípios da 

transparência, da publicidade, da moralidade, da isonomia, da probidade administrativa e da 

motivação dos atos administrativos (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993). 

Pelo Acórdão acima, as irregularidades apresentadas figuram na fase IV do fluxo 

licitatório da figura 06. 

O Acórdão nº 348 de 2019 sustenta que a celebração do Acordo de Cooperação Técnico-

Científica com o Consórcio BMK (23.877.243/0001-08) e o posterior estabelecimento de 

Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, relacionados ao desenvolvimento de 

medicamentos para tratamento de Hepatite C, não atendeu aos princípios que regem as 

contratações públicas e instrumentos semelhantes, em particular os da publicidade, da isonomia 



72 
 

 

e da busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública (fase IV da figura 6), e 

que, nestas hipóteses, a escolha de parceiros privados para assinatura de parcerias com 

laboratórios públicos deve ser precedida por um processo seletivo ou de pré-qualificação 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2019). 

Por fim, o Acórdão nº 7566 de 2019 se referiu à contratação de serviços contínuos de 

operação e manutenção sistemática, não-sistemática e preditiva do sistema de Geração 

Distribuição de Vapor, Caldeiras Categoria B e Vasos de Pressão, instalados nas dependências 

do Instituto de Tecnologia em Fármacos - Farmanguinhos, compreendendo o fornecimento e 

instalação de peças e outros materiais afetos aos serviços (TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, 2019). 

O presente Acórdão tratou do emprego, no âmbito do Pregão Eletrônico 96/2016, por 

parte da licitante vencedora do certame em referência (HLM Manutenção e Serviços Industriais 

Ltda. EPP, CNPJ 13.011.016/0001-41), de atestado de capacidade técnica adulterado em dois 

aspectos. O primeiro refere-se à quantidade de 23 funcionários mencionada no atestado, e o 

segundo em relação ao prazo do contrato (fase III da figura 06). 

Resumidamente, pode-se realizar o cruzamento dos apontamentos dos Acórdãos 

(infringências) em relação às fases do processo licitatório conforme quadro 4, abaixo. 

 

Quadro 4: Acórdãos x Fase do processo licitatório 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) 
ANO ACÓRDÃO Nº APONTAMENTO FASE 

2016 735 Não atendimento aos princípios da publicidade e 
isonomia IV 

2017 1171 Inexistência de procedimento de chamamento 
público para a escolha da empresa  IV 

2019 348 Não atendimento aos princípios da publicidade e 
isonomia IV 

2019 7566 Atestado de capacidade técnica exigido como 
condição de habilitação pelo edital do Pregão III 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)  

Conforme visto anteriormente, a Fiocruz também realiza controle/supervisão sobre seus 

próprios atos (controle interno). Para isso existe um órgão específico (AUDIN) dentro da 

própria instituição realizando essas atividades nas unidades descentralizadas, como acontece 

em Farmanguinhos. 

Na atuação em Farmanguinhos, a AUDIN elaborou um relatório de auditoria de 

conformidade nº 07 do ano de 2018 discorrendo sobre as suas atividades.  
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O trabalho realizado pela AUDIN em Farmanguinhos visou o exame da regularidade 

com relação a avaliação do desempenho da gestão, quanto à sua eficácia, eficiência e 

efetividade, verificando o cumprimento das metas do Plano Plurianual, bem como a execução 

da ação 2522, fornecendo informações que venham auxiliar o cumprimento das atividades e/ou 

aperfeiçoamento dos controles internos, buscando à melhoria dos procedimentos executados na 

Unidade, de modo que seja assegurado e salvaguardado os interesses da Fundação Oswaldo 

Cruz - Fiocruz. 
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A AUDIN realiza auditorias organizando suas atividades por meio de áreas, subáreas e assuntos. Por oportuno, é apresentado no quadro 05 

as atividades realizadas pela AUDIN em 2018 relacionadas aos contratos de terceirização em Farmanguinhos, Processo nº 25387.000152/2015-31 

com os respectivos cruzamentos com as fases impactadas no processo licitatório. 

Quadro 5: Atividade Audin em 2018 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

ÁREA SUBÁREA ASSUNTO MODALIDADE APONTAMENTOS
FASE (S) 

IMPACTADA
AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTO NA PESQUISA DE PREÇO III, IV

AUSÊNCIA DE LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE III
AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO III, V, VI

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTRO DA SAÚDE (PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL) II, VI

FRAGILIDADES NA DEFINIÇÃO DO VALOR ESTIMADO PARA DIÁRIAS E 
PASSAGENS III

AUSÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AMORTIZADOS E PAGOS VI
FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTO VI

PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE COM VALORES ACIMA DO 
PROVISIONADO VI

PAGAMENTODE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SEM PREVISÃO NO EDITAL III, VI
PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE SEM 

LAUDO PERICIAL III, VI
PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 40% DE INSALUBRIDADE SEM A EMISSÃO 

DE TERMO ADITIVO III, VI
PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 30% DE PERICULOSIDADE SEM A EMISSÃO 

DO TERMO ADITIVO III, VI
PAGAMENTO DE HORA EXTRA SEM A COMPROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO VI

PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO SEM PREVISÃO NO PROJETO BÁSICO
I, III, VI

PAGAMENTO DE SALÁRIO ACIMA DO FIXADO NO EDITAL III, VI
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI SEM 

COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO VI
PAGAMENTO A MAIOR DO VALOR DA GARANTIA ON-SITE DOS RELÓGIOS DE 

PONTO VI
AUSÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO DO VALOR DOS RELÓGIOS DE PONTO VI

ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS V

PREGÃO
PROC. LICITATÓRIOS 

(25387.000152/2015-31) 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS E                            

BENS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE Nº 07/2018  AUDITORIA INTERNA - AUDIN  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SUPORTE TÉCNICO DE
INFRAESTRUTURA EM ÁREA
DE PRODUÇÃO, PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO NA FABRICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS DE
CARÁTER CONTÍNUO
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Nas atuações em Farmanguinhos a Controladoria Geral da União expediu em 2019 o 

relatório nº 201902228 referindo-se ao contrato de terceirização nº 42 do ano de 2015 daquele 

instituto.  

Durante os trabalhos de auditoria, a CGU constatou em relação ao pagamento de 

benefícios aos terceirizados uma previsão de custos indevidos com concessão de plano de saúde 

nas planilhas de custos dos contratos, afrontando diretamente o artigo 20 da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 que disciplina que é vedado à Administração fixar, nos 

instrumentos convocatórios, os benefícios ou seus valores a serem concedidos pela contratada 

aos seus empregados, devendo adotar os benefícios e valores previstos em acordo, dissídio ou 

convenção coletiva como mínimo obrigatório, quando houver esta previsão. 

De acordo com o exposto, o apontamento realizado pela CGU no processo nº42/2015 

de Farmanguinhos impacta nas fases III (termo de referência/edital), V (formalização do 

contrato) e VI (fiscalização do contrato).  

Os apontamentos dos órgãos de controle interno (AUDIN e CGU) e externo (TCU) com 

os respectivos cruzamentos dos impactos que causam na (s) fases do processo licitatório (figura 

6) podem ser vistos resumidamente pelo quadro 6 abaixo, cumprindo-se o objetivo específico 

proposto pelo presente estudo de analisar os problemas identificados na gestão dos contratos de 

terceirização a partir dos apontamentos dos órgãos de controle. 

Quadro 6: Apontamentos x Fases da licitação 

            Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
 

Depreende-se pela análise do quadro 5, que 75% dos problemas identificados se 

concentram nas fases III (Termo de referência/Edital) e VI (Fiscalização de contrato). A fase 

VI é a que possui a maior fragilidade, totalizando 43,2% do total de apontamentos realizados 

pelos órgãos de controle.  

Uma vez identificados os problemas apontados pelos órgãos de controle nos contratos 

de terceirização, passa-se a perquirir a identificação dos conhecimentos/habilidades presentes 

e necessárias na gestão desses contratos pelo gestor para que não haja desconformidades em 

FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V FASE VI
TCU 1 3

AUDIN 1 1 10 1 2 15
CGU 1 1 1

TOTAL 1 1 12 4 3 16 37
2,7% 2,7% 32,4% 10,8% 8,1% 43,2%

QUANTIDADE DE APONTAMENTOS DOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE POR FASES DA LICITAÇÃO
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auditorias futuras. Para isso, faz-se necessário o entendimento da legislação que baliza a atuação 

do gestor. 

Nos Termos de referência dos contratos contínuos com mão de obra terceirizada de 

Farmanguinhos há uma padronização das sanções administrativas no item “SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS”.  

A empresa poderá ser penalizada em casos de inexecução total ou parcial de qualquer 

obrigação assumida, de falha ou fraude na execução do contrato. 

Para as falhas na execução do contrato, serão atribuídos graus de infração a depender da 

quantidade de ocorrências em cada vigência. Quanto maior o grau da infração, maior o valor a 

ser pago pela multa.  

Conforme Eisenhardt (1989), numa relação de agência, penalidades contratuais 

devidamente estruturadas podem reduzir o conflito entre o objetivo do principal e do agente.  

As penalidades mais graves, de rescisão unilateral do contrato e impedimento de licitar 

com a União, serão aplicadas em caso de descumprimento das obrigações trabalhistas elencadas 

nas sanções descritas no instrumento de contrato. 

A empresa contratada que cometer quaisquer das sanções administrativas elencadas, 

além de poder responder civil e criminalmente, poderá também estar sujeita a ter suspensão por 

até dois anos ou impedimento de até cinco anos, de licitar com o órgão. Poderá também ser 

considerada inidônea de contratar com a Administração Pública até quando perdurarem os 

motivos que ensejaram a punição. 

A previsão das sanções administrativas nos Termos de Referência dos contratos 

analisados demonstra que Farmanguinhos conseguiu estabelecer penalidades contratuais 

capazes de incentivar o agente a não cometê-las, tendo em vista as perdas financeiras, no caso 

de aplicação de multas, ou outras perdas de extensão ainda maior, que são as que suspendem 

ou impedem a contratação com a Administração Pública. 

Diante do exposto, perquire-se o perfil do fiscal/gestor de contratos leve em 

consideração a sua capacidade para o desempenho das atividades. 

A falta de capacitação no instrumento legal, que estabelece as diretrizes para as 

contratações de serviços, reduz a sua capacidade fiscalizatória, pois ele deixa de conhecer as 

especificidades relacionadas ao controle da fiscalização, além das suas responsabilidades 

enquanto fiscal. 

O fiscal/gestor de contrato de mão de obra terceirizada de Farmanguinhos é lotado 

no Setor ou Serviço onde desempenha as atribuições do seu cargo.  
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Percebe-se que há relação entre o perfil do servidor designado para fiscal de contrato e 

o objeto do contrato fiscalizado.  

Em meio às atividades pertinentes à sua função, acompanha e monitora a eficiência da 

execução do contrato, realizando as atividades fiscalizatórias que englobam a fiscalização 

técnica, administrativa e a gestão da execução do contrato para o qual foi designado. 

Mesmo concentrando as fiscalizações técnica e administrativa, o gestor de contratos de 

terceirização de Farmanguinhos não conta com um suporte contábil ou jurídico trabalhista de 

apoio para realizar a fiscalização administrativa dos contratos, não se valendo do apoio dado 

pela IN 05/2017 que faculta a contratação de terceiros para assisti-lo nas atividades de 

fiscalização.  

A partir da análise dos apontamentos e do aparato normativo vistos, apresenta-se a 

seguir as proposições/sugestões visando o aprimoramento da gestão dos contratos de 

terceirização. 

Ao analisar o contexto da fiscalização dos contratos de terceirização de Farmanguinhos, 

onde o fiscal não conta com suporte contábil ou jurídico e nem com uma padronização no fluxo 

de procedimentos e ainda precisa dar conta de todos os controles elencados na IN nº 5/2017, 

além das atribuições inerentes ao seu cargo, uma fiscalização eficiente deveria concorrer com 

a função que desempenha na Instituição 

A partir da relação de algumas atividades fiscalizatórias formuladas com base nos 

contratos de terceirização de Farmanguinhos, demonstra-se no quadro 7 abaixo o 

perfil/habilidade desejada pelo servidor que atuará como fiscal/gestor dos contratos de 

terceirização, atingindo com isso o objetivo específico de identificar os 

conhecimentos/habilidades presentes e necessários na gestão desses contratos. 

Quadro 7: Perfil do gestor de contratos 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2021) 

01 Conhecer em detalhes o objeto do contrato para que possa aferir com precisão
se o serviço foi prestado conforme especificado no edital

02 Observar a legislação aplicável ao contrato celebrado, em função do objeto do
contrato, mantendo-se atualizado em relação às suas alterações

03 Verificar se a contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no
edital de licitação e no instrumento do contrato

04 Cobrar da contratada o uso de uniforme e crachá por seus empregados 

05 Dirigir-se formalmente ao representante da contratada ou a seu preposto para
resolver qualquer irregularidade na execução do objeto

06
Anotar em local próprio as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados

PERFIL DO FISCAL/GESTOR DE CONTRATO
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A fiscalização de contratos administrativos é uma tarefa complexa que compreende a 

garantia da execução contratual e o controle dos gastos públicos (MARINHO, 2012). 

Algumas dificuldades são encontradas na atividade de fiscalização de contratos, tais 

como a falta de treinamento e capacitação; ausência de instrumentos para auxílio na 

fiscalização; compatibilizar o trabalho rotineiro com a fiscalização; análise contábil das 

obrigações da contratada; e compreensão dos documentos da fiscalização administrativa. 

Para que haja uma fiscalização de contratos eficiente, faz-se necessário alguns 

ajustes/melhorias conforme mencionado no quadro 8, cumprindo com isso o objetivo específico 

proposto por este trabalho de identificar limites e ajustes necessários para a gestão dos contratos 

de terceirização. 

 

Quadro 8: Propostas de melhorias 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
 

  

01 Intensificação no oferecimento de cursos de capacitação e inclusão de pessoas
capazes de fornecer suporte técnico ao fiscal de contrato

02
Treinamento e atualizações constantes sobre as partes mais importantes das
IN´s correspondentes para que o fiscal saiba o mínimo da legislação que é
aplicada no seu contrato

03
Treinamento de uma equipe de fiscalização, com fiscais técnicos e fiscais
administrativos, gestão e fiscalização administrativa a cargo do setor
administrativo da instituição (criação de um novo setor)

04

A fiscalização técnica poderia ficar a cargo dos servidores mais próximos ao
objeto da fiscalização, instituir como prevê a legislação a figura do fiscal
técnico e administrativo para fiscalizar cada contrato, contratar empresa de
contabilidade para verificação periódica nos contratos, visando aferir a
regularidade fiscal e trabalhista dos mesmos

05
Liberação dos fiscais de suas atividades setoriais no caso de fiscalização em
um ou mais contratos, onde o número de profissionais residentes seja elevado e 
que a demanda exija uma maior atenção em virtude de sua complexidade

06

Com o advento da IN nº 05/17, realização das contratações mediante um
planejamento mais amplo, envolvendo os usuários dos serviços e os
responsáveis pela Contratação em todas as suas distintas etapas, desde a
solicitação até a assinatura do contrato

Propostas de melhorias
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10   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa dissertação teve como objetivo geral analisar os mecanismos de controle utilizados 

na gestão de contratos de mão de obra terceirizada no Instituto de Tecnologia em Fármacos 

(FARMANGUINHOS)/FIOCRUZ.  

Partiu-se do pressuposto de que os mecanismos de controle utilizados pelos fiscais de 

contrato com mão de obra terceirizada no Instituto de Tecnologia em Fármacos 

(FARMANGUINHOS)/FIOCRUZ são ineficientes para garantir uma fiscalização que atenda 

aos requisitos legais. 

Dada a importância que a fase de fiscalização dos contratos com mão de obra 

terceirizada possui, inclusive sendo alvo constante de recomendações e instruções de órgãos de 

controle como o TCU, a pesquisa descreve o processo de fiscalização no âmbito de 

Farmanguinhos. 

O primeiro objetivo específico foi identificar os conhecimentos/habilidades presentes e 

necessárias na gestão dos contratos de terceirização mapeando os procedimentos legais que 

devem ser adotados no controle da gestão desses contratos com foco na fiscalização, à luz da 

legislação que normatiza essa atividade.  

O estudo mostrou que esses requisitos estão presentes na Instrução Normativa 

SEGES/MPDG nº 5, de 2017, que estabelece controles no âmbito da fiscalização técnica e 

administrativa, visando mitigar os riscos inerentes aos contratos de terceirização. 

O estudo da IN no 05/2017 revelou que o seu foco está nos controles relacionados aos 

contratos de terceirização, pois essa espécie de contrato traz riscos significativos à 

Administração Pública contratante, o que justifica a adoção de controles específicos.  

Para a utilização desses controles no acompanhamento da execução dos contratos é 

imprescindível que o fiscal de contrato tenha conhecimento atualizado da legislação. 

Para responder ao proposto no segundo objetivo específico correspondente a analisar os 

problemas identificados na gestão dos contratos de terceirização a partir dos apontamentos dos 

órgãos de controle, buscou-se num primeiro momento fazer um levantamento de todos os 

apontamentos realizados por eles entre os anos 2015 e 2019 e assim fazer um cruzamento com 

as fases do fluxo licitatório, por conseguinte identificando a fase (e/ou) fases de maior 

incidência de problemas.  

Obteve-se como resultado de análise que a maioria desses apontamentos se refere às 

fases III (elaboração do termo de referência e edital de licitação) e VI (fiscalização de contrato) 
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do fluxo licitatório o que denota ser a escolha do fiscal/gestor desses contratos um fator 

determinante para o bom desempenho na gestão e fiscalização. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, buscou-se identificar os limites e ajustes 

necessários para a gestão dos contratos de terceirização possibilitando assim a implementação 

de melhorias na gestão dos mesmos. 

Para isso, propõe-se a necessidade de treinamento e capacitação constantes, assim como 

a inclusão de pessoas capazes de fornecer suporte técnico ao fiscal de contratos. Há a 

necessidade de treinamento e atualização das partes mais importantes das instruções normativas 

correspondentes a contratos, bem como, de treinamento de uma equipe de fiscalização, com 

fiscais técnicos e administrativos. 

Propõe-se também que a nomeação do fiscal se dê por questões técnicas e não políticas 

e que o mesmo seja liberado de suas atividades setoriais no caso de fiscalização de um ou mais 

contratos assim como a existência de um planejamento que envolva todos os usuários 

responsáveis pela contratação em todas as suas etapas, desde a solicitação até a assinatura.  

A terceirização continuará a ser empregada como instrumento de mão de obra pela 

Administração Pública, haja vista a carência de servidores públicos necessários na consecução 

dos serviços públicos.  

Para que essa forma de contratação seja utilizada de forma eficiente, evitando-se a 

precarização do trabalho e do serviço público, diminuindo os riscos jurídicos e gerenciais, 

contribuindo para uma boa gestão pública sustentável do ponto de vista social, econômico e 

político, resguardando os direitos dos cidadãos contribuintes, dos trabalhadores temporários e 

permanentes, faz-se necessário uma boa gestão nesses contratos de terceirização. 
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