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RESUMO 

 

Título: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONTROLE DOS FORNECEDORES DE 

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: um método gerencial aplicado ao                 

IF Sudeste MG. 

 

Objetivo do trabalho: A Administração Pública diante as várias legislações que regulamentam 

as contratações de serviços públicos, aliadas às constantes exigências dos órgãos de controle, 

devem acompanhar constantemente a execução dos contratos de serviços. O presente estudo 

teve como objetivo realizar uma pesquisa para desenvolver e propor um método gerencial de 

avaliação de desempenho e controle dos fornecedores de serviços de conservação e limpeza, 

com o propósito de analisar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo fornecedor, para 

auxiliar na mitigação dos riscos de condenações subsidiárias em processos trabalhistas e 

melhorar o desempenho da qualidade dos serviços contratados. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: Este estudo trata-se de uma pesquisa 

aplicada, descritiva, com abordagem qualitativa e com procedimentos de análise de conteúdo. 

Os procedimentos para a solução do problema foram divididos em duas partes: (i) 

procedimentos para diagnóstico do problema: consistiu em pesquisa documental através de 

emissão de uma Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas do IF Sudeste MG, no site do 

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região; pesquisas bibliográficas em artigos científicos, 

dissertações, teses e legislações vigentes; realização de entrevista com os gestores de contratos 

de serviços; e aplicação de questionários aos fiscais de contrato; (ii) procedimentos para 

proposta de solução: consistiu na utilização do método Design Science para elaboração do 

artefato, que consiste em um método gerencial de avaliação de desempenho e controle dos 

fornecedores de serviços de conservação e limpeza; no detalhamento da proposta de solução; 

na validação do método atendendo a um dos critérios para utilização do método Design Science; 

na proposta de uso do método desenvolvido no processo atual de gestão e fiscalização de 

contratos; e no plano de ações para implementação do método.  

 

Resultados: Os resultados da pesquisa evidenciam que a avaliação do fornecedor de serviços 

de conservação e limpeza não é realizada conforme instruções contidas na IN n. 5, de 2017, do 

MPDG e na Lei n. 8.666 de 1993 (Lei de Licitações e Contratos). Utilizando o método Design 

Science, desenvolveu-se um método gerencial de avaliação de desempenho e controle dos 

fornecedores de serviços de conservação e limpeza, para auxiliar na mitigação dos riscos 

trabalhistas e melhorar a qualidade dos serviços contratados. Este método está dividido em três 

partes: (i) lista de verificação de documentos trabalhistas a serem apresentados pelo fornecedor 

durante a execução do contrato; (ii) avaliação da qualidade dos serviços de conservação e 

limpeza, elaborada através do método SERVPERF; e (iii) avaliação de riscos decorrentes dessa 

contratação. 

 

Implicações práticas: Os resultados obtidos na pesquisa sugerem que as rotinas dos gestores 

e fiscais de contratos, responsáveis pelo acompanhamento e avaliação dos serviços contratados, 

devem ser reavaliadas. Desta forma, eles serão diretamente beneficiados, uma vez que o método 

desenvolvido nesta pesquisa irá auxiliá-los nas atividades executadas. Assim, acredita-se que 

ao adotar as soluções propostas nesta pesquisa, o IF Sudeste MG, estará em conformidade com 

as orientações legais, sendo capaz de reduzir os pontos fracos existentes na instituição, além de 

melhorar a qualidade dos serviços contratados, acompanhando e analisando constantemente as 

obrigações trabalhistas. 
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Originalidade e contribuições: O método foi desenvolvido com base na legislação vigente, 

pesquisas bibliográficas e observação participante da pesquisadora, uma vez que ela exerce as 

atividades de fiscal de contrato no IF Sudeste MG. O produto contribui para a execução das 

atividades diárias de gestores e fiscais de contratos de forma simples e de fácil entendimento, 

além de ser adaptável a qualquer tipo de serviço contratado; será de grande valia para os novos 

servidores que irão executar estas atribuições. Estas contribuições têm aderência com a linha 

de atuação científico/tecnológica – LACT 3: Competitividade, Inovação e Empreendedorismo, 

por se tratar de um trabalho de gestão interna, que busca melhorias nos procedimentos de 

avaliação de fornecedores. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: O método desenvolvido refere-se a um método gerencial para 

auxiliar os gestores e fiscais de contratos de serviços no desempenho de suas atividades. Desta 

forma, enquadra-se como um produto técnico/tecnológico, não patenteável, pertencente ao Eixo 

1- Produtos e Processos. O método gerencial desenvolvido apresenta aplicabilidade de 

abrangência potencial, com proposta de ser amplamente divulgado e aplicado no IF Sudeste 

MG e em outras instituições que tenham interesse em utilizá-lo. Trata-se de uma produção de 

médio teor de inovação e baixa complexidade, que envolve a combinação de legislação vigente 

e contribuição com adaptações de alguns trabalhados científicos como referência para 

desenvolvimento deste produto.  

 

Palavras-Chave: Gestão de Fornecedores, Compliance, Riscos, SERVPERF, Método 

Gerencial. 

  



 

 

 

n
a 9
 

ABSTRACT 

 

Title: EVALUATION OF PERFORMANCE AND CONTROL OF SUPPLIERS OF 

CONSERVATION AND CLEANING SERVICES: a management method applied to IF 

Sudeste MG. 

  

Objective of the work: The Public Administration faced with the various legislations that 

regulate the hiring of public services, allied to the constant demands of the control agencies, 

must constantly monitor the execution of the service contracts. This study aimed to conduct 

research to develop and propose a management method of performance evaluation and control 

of conservation and cleaning service providers, with the purpose of analyzing the compliance 

of labor obligations by the supplier, to assist in the mitigation of risks. subsidiary convictions 

in labor proceedings and improve the performance of the quality of the contracted services. 

 

Procedures / Method for problem solving: This study is an applied, descriptive research with 

a qualitative approach and content analysis procedures. The procedures for solving the problem 

were divided into two parts: (i) procedures for diagnosis of the problem: consisted of 

documentary research through the issuance of an Electronic Certificate of Labor Actions of IF 

Sudeste MG, on the website of the Regional Labor Court of the 3rd. Region; bibliographical 

research in scientific articles, dissertations, theses and current legislation; conducting interview 

with service contract managers; and application of questionnaires to contract inspectors; (ii) 

solution proposal procedures: consisted of the use of the Design Science method for the 

elaboration of the artifact, which consists of a management method of performance evaluation 

and control of the conservation and cleaning service providers; detailing the proposed solution; 

validating the method meeting one of the criteria for using the Design Science method; the 

proposed use of the method developed in the current process of contract management and 

supervision; and the action plan for implementing the method. 

 

Results: The research results show that the evaluation of the cleaning and maintenance service 

provider is not performed according to instructions contained in IN n. 5, 2017, of the MPDG 

and in Law n. 8.666 of 1993 (Bidding and Contracts Law). Using the Design Science method, 

a management method for performance evaluation and control of conservation and cleaning 

service providers was developed to help mitigate labor risks and improve the quality of 

contracted services. This method is divided into three parts: (i) checklist of labor documents to 

be submitted by the supplier during the performance of the contract; (ii) assessment of the 

quality of conservation and cleaning services, prepared through the SERVPERF method; and 

(iii) risk assessment arising from this contracting. 

 

Practical implications: The results obtained from the research suggest that the routines of 

contract managers and supervisors, responsible for monitoring and evaluating contracted 

services, should be reevaluated. Thus, they will benefit directly, since the method developed in 

this research will assist them in the activities performed. Thus, it is believed that by adopting 

the solutions proposed in this research, IF Sudeste MG will be in compliance with the legal 

guidelines, being able to reduce the existing weaknesses in the institution, as well as improve 

the quality of the contracted services, monitoring and analyzing labor obligations constantly. 

 

Originality and contributions: The method was developed based on the current legislation, 

bibliographical research and participant observation of the researcher, since she performs the 

contract inspector activities at IF Sudeste MG. The product contributes to the execution of the 
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daily activities of contract managers and inspectors in a simple and easy way, and is adaptable 

to any type of contracted service; will be of great value to the new servers that will perform 

these assignments. These contributions are in line with the scientific / technological line of 

action - LACT 3: Competitiveness, Innovation and Entrepreneurship, as it is an internal 

management work that seeks improvements in supplier evaluation procedures. 

 

Technical / Technological Production: The developed method refers to a management 

method to assist service contract managers and inspectors in performing their activities. Thus, 

it fits as a non-patentable technical / technological product, belonging to Axis 1- Products and 

Processes. The management method developed has potential applicability, with the proposal to 

be widely disseminated and applied in IF Sudeste MG and other institutions that are interested 

in using it. It is a medium production of innovation and low complexity, which involves the 

combination of current legislation and contribution with adaptations of some scientific work as 

a reference for the development of this product. 

 

Keywords: Supplier Management, Compliance, Risks, SERVPERF, Management Method 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de modernização na gestão dos serviços leva as organizações a delegar 

suas atividades secundárias a terceiros, para então se concentrar em seu negócio principal, 

visando maior eficiência e alcance dos resultados esperados. Do mesmo modo, a 

Administração Pública visando a melhoria da qualidade dos serviços, o aumento da 

produtividade e a busca da excelência no atendimento a todos os cidadãos, quando terceiriza 

serviços, necessita de fornecedores bem preparados, confiáveis e competentes para atenderem 

as condições e níveis de qualidade nos serviços contratados (HAHN at al., 1990; SEKIDO, 

2010; LAPA, 2015). 

Ressalta-se que as contratações de serviços na Administração Pública são realizadas por 

meio de licitação na modalidade pregão, sendo o preço o fator decisivo na escolha da proposta 

mais vantajosa. À vista disso, tem-se o risco de contratar um fornecedor de serviços que não 

atenda ou cumpra o objeto contratual, podendo gerar riscos e perdas financeiras, além de outras 

consequências, tais como o comprometimento das atividades e do funcionamento da instituição, 

responder a processos trabalhistas e ser condenado subsidiariamente e o comprometimento da 

imagem organizacional. Sendo assim, surge então, a importância de avaliar o desempenho dos 

fornecedores de serviços para verificar o cumprimento da execução dos serviços contratados, 

os riscos inerentes a essa contratação e a otimização dos gastos públicos (VENTURA, 2009; 

GUARNIERI; LIMA, 2017; FUSCALDI; GUARNIERI, 2018).  

Nesse contexto, as organizações que terceirizam serviços devem acompanhar o 

desempenho dos fornecedores através de coletas, avaliações e análises de dados que permitam 

um monitoramento contínuo dos trabalhos, a fim de estabelecer tendências, identificar áreas que 

requeiram ajustes e eliminar riscos para obterem uma melhor qualidade nos serviços. Dessa 

forma, a falta de controle da qualidade dos serviços contratados e de uma avaliação contínua 

dos fornecedores pode comprometer as atividades realizadas e o funcionamento da 

organização (MARINHO; AMATO NETO, 2001; VAZ; VICTORELLI, 2015; GUARNIERI; 

LIMA, 2017). 

Considera-se, que a necessidade de aprimoramento e o controle da gestão dos serviços  

auxiliam a mitigação de riscos relacionados a comportamentos indesejados, principalmente em 

relação a questões regulatórias internas ou externas, questões trabalhistas, além do 

estabelecimento de padrões de desempenho para os objetivos almejados. No entanto, para a 

realização desse controle são necessários indicadores que auxiliem o acompanhamento e a 

avaliação de desempenho com o propósito de mitigar riscos advindos da contratação de serviços 
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terceirizados (COSTA; CASTANHAR, 2003; LARUCCIA; YAMADA, 2011; PORTA, 2011; 

LUEDY et al., 2012; SUNDSTROM, 2012). 

Drummond et al. (2013) relatam que por meio de uma avaliação de desempenho 

contínua e instrumentalizada por indicadores é possível monitorar os fornecedores de serviços 

e montar uma base de dados histórica que permita a verificação das dimensões benéficas e 

prejudiciais dessa relação. Dessa maneira, torna-se possível que sejam tomadas as providências 

cabíveis para a potencialização dos benefícios ou correção dos erros, respectivamente. 

Nesse contexto, Campi (2012) menciona que existem modelos para avaliar a qualidade dos 

serviços prestados que auxiliam a verificar se os serviços contratados estão sendo executados de 

acordo com as necessidades da contratante. Um modelo bastante difundido foi desenvolvido 

por Cronin e Taylor (1992) denominado SERVPERF (Service Performance), e tem como 

princípio a percepção do desempenho da qualidade dos serviços. Através desse modelo é 

possível analisar o nível de satisfação dos clientes com o desempenho do que foi contratado por 

meio de cinco critérios: (i) confiabilidade: aborda a capacidade do fornecedor prestar os 

serviços conforme o combinado; (ii) presteza: disponibilidade do fornecedor em resolver os 

problemas ocorridos; (iii) segurança: aborda o fornecimento de serviços quanto à isenção de 

falhas, riscos ou problemas; (iv) empatia: engloba a capacidade de atenção dispensada ao cliente 

e (v) tangibilidade: abarca as impressões dos clientes quanto aos equipamentos e pessoal 

envolvidos na prestação dos serviços (SOUZA, 2012). 

Conforme Paladini (2012) e Rolim (2016), o SERVPERF (Service Performance) é o 

modelo mais adequado para avaliar e medir a qualidade do serviço prestado pela contratada, 

tendo em vista que leva em consideração as premissas da qualidade total, por meio das quais a 

gestão da qualidade é vista não apenas através dos resultados obtidos, mas de uma forma ampla, 

que envolve todos os funcionários e o processo da prestação de serviços para atender ao cliente.  

Conforme exposto, para garantir que os serviços contratados sejam executados em sua 

conformidade, torna-se essencial a utilização de procedimentos de controle que permitam o 

constante monitoramento do objeto contratual (BATTAGLIO; LEDVINKA, 2009). Dessa 

forma, para garantir o cumprimento do escopo contratado, esse trabalho busca propor um 

método que permita avaliar o desempenho e controlar o fornecedor de serviços de conservação 

e limpeza do IF Sudeste MG. 

Diante desse contexto, tem-se como objeto de pesquisa o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), instituição de ensino criada em 

29 de dezembro de 2008, como parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, da qual fazem parte outras 40 instituições 
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federais de ensino. Naquela data, foi promulgada a Lei n. 11.892, que criou os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, com o objetivo de dar novo impulso ao ensino profissionalizante no 

país. Trata-se de uma autarquia detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar (BRASIL, 2008). 

A Diretoria de Administração e Planejamento do IF Sudeste MG é uma das Diretorias 

Sistêmicas e de apoio à Direção Geral de cada campus da instituição. É responsável pelo 

desenvolvimento de políticas de planejamento, coordenação, gestão e execução orçamentária, 

financeira, contábil, patrimonial, de materiais e suprimentos, além de coordenar os 

procedimentos de licitação e a gestão e a fiscalização de contratos de serviços. 

Motivada pelas contratações de serviços, essa diretoria tem como meta implantar um 

método de avaliação de fornecedores com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços 

contratados, padronizar procedimentos, mitigar os riscos trabalhistas advindos da terceirização, 

e a racionalização de recursos da instituição, tendo em vista as condenações subsidiárias já 

ocorridas na instituição (IF SUDESTE MG, 2017a). 

Assim como toda e qualquer organização, o IF Sudeste MG também possui seus pontos 

fortes e fracos. Segundo Las Casas (2006), os pontos fortes e fracos de uma organização devem 

ser analisados com cuidado, uma vez que são determinantes para seu desenvolvimento. Dentre 

os diversos pontos citados no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (2014-2019), 

destacam-se, conforme Figura 1. 

 

       1Figura 1 - Pontos fortes e pontos fracos do IF Sudeste MG  

                                          
Fonte: Elaborado pelo autor através IF Sudeste MG (2014-2019) 
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Em análise específica do ponto fraco relativo à deficiência na padronização e na 

regulamentação de procedimentos e processos institucionais, a falta de um método que 

proponha a avaliação dos fornecedores de serviços pode comprometer a qualidade dos serviços 

contratados e gerar passivos trabalhistas para a instituição, através das condenações subsidiárias 

em processos trabalhistas demandados pelos terceirizados que nela atuam.  

O Gráfico 1 demonstra o quantitativo de processos trabalhistas tramitando no Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região (2019) em que o IF Sudeste MG está respondendo 

subsidiariamente desde sua criação em 2008 até janeiro de 2019. 

 

         Gráfico 1 - Processos trabalhistas em 1ª Instância 

 
           Fonte: Elaborado pelo autor através de TRT (2019) 

 

No período de janeiro de 2008 a janeiro de 2019, consta que estavam em andamento 

153 (cento e cinquenta e três) processos trabalhistas em 1ª Instância subsidiários ao IF Sudeste 

MG, conforme Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas emitida pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região . Os processos trabalhistas com condenações subsidiárias ao IF Sudeste 

MG podem impactar tanto no orçamento quanto na imagem da instituição perante a sociedade, 

por não gerir efetivamente seus fornecedores de serviços terceirizados. Dentro dessa ótica, Silva 

e Ribeiro (2015) relatam que a União respondeu a 71.282 (setenta e um mil, duzentos e oitenta 

e dois) processos versando sobre responsabilidade subsidiária por dívidas trabalhistas. 

Ressalta-se que a condenação subsidiária por parte dos Tribunais do Trabalho pode ser 

considerada como uma garantia, caso a contratada não cumpra com suas obrigações trabalhistas 

perante seu funcionário à disposição da contratante, e na verificação da conduta culposa do 

administrador público em não gerenciar esse inadimplemento trabalhista dos seus fornecedores 

de serviços (MEDEIROS, 2014). 
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Além da Instrução Normativa n. 5, de 26 de março de 2017, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que recomenda a gestão e avaliação dos 

fornecedores, a auditoria interna do IF Sudeste MG – campus Juiz de Fora, através do Relatório 

de Auditoria Interna de número 11 do ano de 2015, recomenda a elaboração de um instrumento 

que venha contribuir para a padronização dos procedimentos administrativos para gerenciar 

fornecedores e para acompanhar as obrigações trabalhistas e fiscais nos serviços terceirizados. 

Prossegue com a recomendação relatando ser essencial fazer um planejamento para a 

construção de um método para avaliação desses fornecedores e elaboração de um manual de 

orientação para execução dos trabalhos de gestão e fiscalização dos contratos de serviços 

terceirizados (IF SUDESTE MG, 2015). 

 

1.1 Objetivos 

 

Diante o exposto, surge a oportunidade de realizar uma pesquisa que tem como objetivo 

geral desenvolver um método gerencial de avaliação de desempenho e controle dos 

fornecedores de serviços de conservação e limpeza ao IF Sudeste MG, que permita a 

orientação/padronização de procedimentos administrativos para acompanhar o cumprimento 

das obrigações contratuais e a mitigação de riscos de uma responsabilidade subsidiária em 

processos trabalhistas.  

Conforme Neves e Conejero (2012) um método gerencial é um conjunto de processos 

gerenciais que alcançam os objetivos de uma organização e envolve repensar um processo como 

é concebido na prática, buscando indicações na literatura e outras formas que possam ajudar a 

rejuvenescer o processo existente. Destacam ainda a importância de colher opiniões, percepções 

e sugestões de melhorias daqueles que de alguma forma estão envolvidos com o processo. 

Assim, para atender o objetivo geral, serão traçados os seguintes objetivos específicos: 

a) Levantar o problema dos processos trabalhistas com condenações subsidiárias ao IF 

Sudeste MG; 

b) Identificar modelos de avaliação de desempenho para fiscalizar os fornecedores de 

serviços terceirizados; 

c) Propor e validar o instrumento com um gestor e fiscal de contratos de serviços 

terceirizados do IF Sudeste MG. 
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1.2 Justificativa e Delimitação da Pesquisa 

 

Esse estudo se justifica em decorrência do envolvimento e interesse da pesquisadora, uma 

vez que integra o corpo técnico-administrativo do IF Sudeste MG e desenvolve atividades 

profissionais no setor de fiscalização de contratos de serviços terceirizados, atuando, portanto, 

como observadora participante do problema.  

Não há pretensão de esgotamento do tema proposto, porém, a partir da investigação 

realizada com os gestores e fiscais administrativos de contratos terceirizados atuantes na 

instituição, busca-se a discussão do problema norteador da pesquisa, bem como atingimento 

dos objetivos propostos nesse trabalho.  

Desta forma, há algumas limitações para a presente pesquisa que estão descritas a seguir: 

(i) a proposta de avaliar o desempenho e controle do fornecedor limita-se aos serviços 

terceirizados de conservação e limpeza, pois é o serviço que demanda o número maior de 

reclamatórias trabalhistas com condenação subsidiária para a instituição conforme consta no 

Gráfico 2; (ii) o processo proposto estará limitado ao setor de contratos, que é responsável pela 

gestão e avaliação dos serviços terceirizados; (iii) a avaliação de desempenho na visão dos 

fornecedores de serviços não será objeto deste estudo; e (iv) será desconsiderado o resultado a 

avaliação periódica de desempenho dos servidores que exercem suas atividades nas funções de 

gestores e fiscais de contrato no IF Sudeste MG, que poderão ser  objeto de estudos futuros. 

 

           Gráfico 2- Quantitativo de condenações subsidiárias por objeto de contratação 

               

               Fonte: Elaborado pelo autor através de TRT (2019) 
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Muito embora o escopo esteja limitado ao IF Sudeste MG, a abordagem e o enfoque desta 

pesquisa poderão propiciar uma reflexão e um debate do tema como um todo, bem como 

sugestão para melhorias futuras, tanto no IF Sudeste MG quanto em instituições afins. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, além da presente Introdução. O segundo 

capítulo trata da fundamentação teórica, que relata o que ensinam os pesquisadores. O terceiro 

capítulo traz o diagnóstico do problema e a metodologia. O quarto capítulo expõe a proposta de 

solução para o problema da pesquisa e o plano de implementação. O quinto capítulo as 

considerações finais, limitações da pesquisa e sugestões de estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

As organizações são entidades dinâmicas, que mudam de acordo com a velocidade do 

tempo e com o mundo dos negócios. Com essa rápida e constante transformação, é imperioso 

que surjam ideias novas, que busquem soluções inovadoras, ágeis e eficazes de gestão, capazes 

de combater a chamada obsolescência organizacional (LAPA, 2015). 

Assim, a abordagem teórica ora apresentada torna-se necessária na medida em que deve 

expandir e aclarar a forma de avaliar o desempenho dos fornecedores de serviços. Pode assim, 

não só mitigar os riscos de condenações trabalhistas, mas também avaliar a qualidade dos 

serviços prestados pelos fornecedores contratados. 

 

2.1 Terceirização 

 

Nas últimas décadas, surgiram diversas abordagens para auxiliar as empresas no seu 

crescimento e desenvolvimento, e a principal delas está voltada para a terceirização de serviços, 

que é um processo considerado moderno no sistema de gestão das empresas, e que permite obter 

uma relação de confiança e respeito com o fornecedor (PENTEADO, 2002). 

Nesse contexto, muitas empresas têm adotado como estratégia a concentração em seu 

negócio principal, limitando-se às tarefas operacionais e gerenciais, delegando a terceiros as 

atividades secundárias, visando que as atividades da empresa sejam mais eficientes e alcancem 

os resultados esperados. Essa nova forma de organização é de grande importância nas relações 

interempresariais, porém, para o sucesso, é necessário constituir uma rede de fornecedores 

competentes (AMATO, 1994; MOURA, 2009). 

Segundo Silveira et al. (2002), Sekido (2010) e Martins (2014), as atividades de 

terceirização podem ser classificadas quanto a: natureza, forma, objeto e modalidades, 

conforme Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

n
a 2
6

 

   Quadro 1- Classificação da terceirização 

Classificação Descrição 

Natureza 

das 

atividades 

 

a)    Terceirização de atividades meio: é a atividade que não se relaciona com a atividade-fim da 

empresa, ou seja, atividades consideradas de suporte ou secundárias, pois não fazem parte do 

escopo das atividades principais da tomadora de serviços.                                                                                                                          
 

b)  Terceirização da atividade-fim: é a atividade relacionada à finalidade preponderante da 

empresa, ou seja, a atividade é essencial para a empresa tomadora e, assim sendo, exige 

também competências essenciais. 
 

 

Formas 

 

a) Interna: a empresa prestadora de serviços está localizada nas instalações do tomador de 

serviços, executando as atividades contratadas e integra o trabalhador terceirizado, no 

aspecto funcional, ao quadro de empregados da tomadora de serviços. 
 

b) Externa: a empresa prestadora de serviços executa as atividades contratadas fora das 

dependências da tomadora de serviços. 
 

 

Objeto 

 

a) Terceirização de serviços: o objeto do contrato é exclusivamente a execução de serviços. 

A responsabilidade do prestador restringe-se à execução das atividades contratadas, não 

envolvendo insumos ou equipamentos. 
 

b) Terceirização de serviços e materiais: o objeto contratado é a execução de serviços e 

fornecimento de insumos para a execução de atividades, havendo nesta categoria uma maior 

exigência quanto a garantia da qualidade, motivada pela inclusão do insumo. 
 

c) Terceirização de serviços e equipamentos: o objeto do contrato inclui a prestação de 

serviços e fornecimento de todo o maquinário e equipamentos indispensáveis à execução 

correta e mais eficiente das atividades contatadas. 
 

   d)    Terceirização plena: no objeto contratado há a delegação para a contratada da execução 

integral de etapas ou totalidade da atividade a ser executada, além de ser responsável pela 

execução, pela tecnologia empregada e gestão integral da atividade contratada.  
 

Modalidades 

 

a) Terceirização tradicional: consiste na transferência de serviços a terceiros e o preço assume 

papel decisivo para a concretização do negócio. Os resultados tendem a não serem os 

melhores uma vez que a qualidade dos serviços fica comprometida devido a fatores como 

exploração econômica e utilização de mão de obra não especializada e outros abusos e 

irregularidades visando economia no negócio.  
 

b) Terceirização de risco: há a transferência das obrigações trabalhistas por meio da 

contratação intermediada por terceiros com a finalidade de mascarar a relação de empregos 

com a mão de obra, uma vez que a mão de obra é administrada e supervisionada pela empresa 

contratante.  
 

c) Terceirização com parceria: há a transferência da execução das atividades a parceiros 

especializados no ramo, com o objetivo de tornar o contratante dos serviços mais ágil e 

competitivo em sua atividade principal. Predominam a ética, lealdade e o compromisso com 

o êxito dos resultados esperados. À contratante cabe apenas avaliar o desempenho e a 

qualidade dos serviços.  
‘ 

     Fonte: Elaborado através de Silveira et al. (2002); Araújo e Merighi (2003); Sekido (2010); Martins (2014) 

 

A classificação da terceirização, em relação a sua natureza, é dividida em dois tipos: a 

terceirização da atividade-meio, que ocorre quando há contratação de serviços para dar apoio 

à atividade principal do tomador de serviços, como acontece com os serviços de conservação 

e limpeza; e da atividade-fim, que ocorre com os serviços subcontratados que se inserem na 

atividade principal do tomador. As duas naturezas de atividades já são passíveis de serem 

contratadas pela Administração Pública, desde a publicação da Lei 13.429 de 2017, que 

regulamenta a terceirização também da atividade-fim (FEIJÓ, 2011; VELOSO, 2017). 
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Quanto à forma, a terceirização pode ser interna ou externa. É classificada como 

interna quando o serviço é prestado no interior das instalações do tomador, integrando o 

trabalhador terceirizado no aspecto funcional ao seu próprio quadro de empregados. Na 

terceirização externa, o serviço é prestado nas instalações da empresa contratada, em áreas de 

terceiros ou em vias ou espaços público, onde o trabalhador terceirizado atua sob as ordens de 

prepostos do seu próprio empregador, salvo aqueles que são incumbidos de entregar e receber 

os serviços na empresa tomadora (CARVALHO, 2016). 

Em relação ao objeto, a terceirização é classificada em: (i) terceirização de serviços: tem 

como característica a pura prestação de serviços, o objeto do contrato é exclusivamente a 

execução de serviços. A responsabilidade do fornecedor limita-se à realização das atividades 

contratadas, como por exemplo, a contratação de serviços de recepcionistas; (ii) terceirização 

de serviços e materiais: o objeto do contrato é a execução de serviços acrescidos dos insumos 

necessários para sua realização. O fornecedor é o gestor das atividades, com maior exigência 

quanto à garantia de qualidade, motivado pela inclusão do insumo; (iii) terceirização plena: 

consiste na delegação para um fornecedor especialista da execução de atividade produtiva ou 

de serviços. O fornecedor é responsável pela gestão integral da atividade contratada, sendo que 

os parceiros compartilham deveres e riscos do empreendimento (SILVEIRA at al., 2002; 

SARRAT at al., 2008). 

Quanto às modalidades elencadas, a terceirização tradicional e de risco buscam o lucro 

imediato e não a qualidade nos serviços prestados. Geralmente envolvem mão de obra 

desqualificada, baixa produtividade, e a empresa contratada é técnica e economicamente 

inidônea. Sendo assim, são modalidades inadmissíveis na Administração Pública pelo fato de 

não serem movidas pelo lucro, mas sim, visarem a finalidade da consecução do bem comum 

(ARAÚJO; MERIGHI, 2003; RAMOS, 2001).  

A modalidade de terceirização com parceria é a mais recomendável e aceita pela 

Administração Pública em razão dos benefícios proporcionados como ganhos compartilhados 

e aumento da qualidade dos serviços. A contratante dos serviços tem uma contratada alinhada 

e integrada às suas necessidades, concentrando esforços no conhecimento das suas necessidades 

atuais e futuras, além da oferta de produtos e serviços com preços, prazos e qualidade capazes 

de satisfazê-los plenamente (GIOSA, 1993; SEKIDO, 2010; TADEU 2014; CARVALHO, 

2016). 

Outro ponto que merece destaque na terceirização com parceria é que a contratada deve 

ser uma empresa legalmente constituída, dentro do ramo contratado, de forma que possa atuar 

com capacidade técnica e administrativa, uma vez que a mão de obra deve ser especializada e 
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adequadamente remunerada resguardando os direitos trabalhistas. Para ser também a mais 

vantajosa, as partes envolvidas precisam ter o mesmo objetivo e estarem em sintonia 

auxiliando-se mutuamente, uma vez que o sucesso ou o fracasso de uma refletirá na outra. 

Busca-se também o crescimento coletivo, o ganho justo a médio e longo prazo, e a qualidade 

total dos produtos e serviços, pois, neste caso, as intenções e os interesses são confluentes 

(ARAÚJO; MERIGHI, 2003). 

Sekido (2010) e Silva (2016) enfatizam, ainda, que, na contratação de serviços 

terceirizados na modalidade de parceria, os órgãos e entidades contratantes devem dedicar 

especial atenção quanto ao pagamento dos direitos e encargos trabalhistas e previdenciários 

pela contratada. A falta de regularidade desses pagamentos configura, no caso dos encargos 

trabalhistas, na responsabilidade subsidiária da Administração Pública, e quanto aos encargos 

previdenciários, a situação é ainda mais grave, pois se configura em responsabilidade solidária 

do órgão ou entidade contratante. Assim, deve-se proceder a retenção previdenciária no 

momento do pagamento da fatura.  

Diante o exposto, é dever da Administração Pública, através dos servidores designados 

para fiscal e gestor do contrato de serviços terceirizados, adotar medidas com vistas à 

supervisão da adimplência do fornecedor de serviços quanto aos encargos trabalhistas e 

previdenciários, além da qualidade dos serviços prestados (SEKIDO, 2010; SILVA, 2016). 

 

2.1.1. Terceirização na Administração Pública  

 

Na análise de Guerra e D’Amato (2017), a sociedade passa por diversas transformações 

que acabam por determinar mudanças estruturais significativas na atuação do Estado. De forma 

geral, as alterações em leis por meio de emendas constitucionais direcionam a atuação da 

Administração Pública, quebrando paradigmas marcados inclusive pela flexibilização do 

monopólio de certas atividades, até então desempenhadas exclusivamente pelo Estado.  

Neste sentido, Giosa e Morales (2017) destacam que com a aprovação da Lei 

13.429/2017, que dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a 

terceiros, começa uma nova premissa para a contratação dos serviços pelas instituições públicas 

e privadas possibilitando fazê-las tanto para atividade-meio quanto para atividades-fim, sendo 

esse um marco regulatório na terceirização de serviços. 

Em 21 de setembro de 2018, foi publicado o Decreto 9.507 de ordem do Presidente da 

República dispondo sobre a execução indireta de serviços, mediante contratação pela 
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Administração Pública, e estabelecendo quatro tipos de serviços que não podem ser contratados 

mediante terceirização, conforme Quadro 2:  

 

  Quadro 2 - Serviços impedidos de terceirização na Administração Pública 

Serviços que não podem ser terceirizados 

1. Serviços que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de 

planejamento, coordenação, supervisão e controle; 

2. Serviços que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade; 

3. Serviços que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos 

e de aplicação de sanção; 

4. Serviços que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da 

entidade exceto cargo extinto total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 

    Fonte: Elaborado pela autora através de BRASIL (2018)  

 

Além das vedações dos serviços terceirizados, o referido decreto também inclui regras 

mais rigorosas para gerir, acompanhar e fiscalizar os contratos de serviços terceirizados no que 

tange ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da empresa 

contratada (BRASIL, 2018). 

No entanto, para regulamentação do artigo 2º do Decreto 9.507/2018, foi publicada a 

Portaria de n. 443 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que elenca trinta 

e dois tipos de serviços, relacionados no Quadro 3, que serão preferencialmente executados de 

forma terceirizada mediante contratação de fornecedores (BRASIL, 2018). 

 

 Quadro 3 - Serviços terceirizados pela Administração Pública 
                                                                                                                                                                (continua) 

Serviços executados por meio da terceirização 

1. Alimentação; 

2. Armazenamento; 

3. Atividades técnicas auxiliares de arquivo e biblioteconomia; 

4. Atividades técnicas auxiliares de laboratório; 

5. Carregamento e descarregamento de materiais e equipamentos; 

6. Comunicação social, incluindo jornalismo, publicidade, relações públicas e cerimonial, diagramação, 

design gráfico, web design, edição, editoração e atividades afins; 

7. Conservação e jardinagem; 

8. Copeiragem; 

9. Cultivo, extração ou exploração rural, agrícola ou agropecuária; 

10. Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e acompanhamento de execução de obras; 

11. Geomensuração; 
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12. Georreferenciamento; 

13. Instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, incluindo os de captação, tratamento 

e transmissão de áudio, vídeo e imagens; 

14. Limpeza; 

15. Manutenção de prédios e instalações, incluindo montagem, desmontagem, manutenção, recuperação e 

pequenas produções de bens móveis; 

16. Mensageria; 

17. Monitoria de atividades de visitação e de interação com público em parques, museus e demais órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal; 

18. Recepção, incluindo recepcionistas com habilidade de se comunicar na Linguagem Brasileira de Sinais 

- Libras; 

19. Reprografia, plotagem, digitalização e atividades afins; 

20. Secretariado, incluindo o secretariado executivo; 

21. Segurança, vigilância patrimonial e brigada de incêndio; 

22. Serviços de escritório e atividades auxiliares de apoio à gestão de documentação, incluindo manuseio, 

digitação ou digitalização de documentos e a tramitação de processos em meios físicos ou eletrônicos 

(sistemas de protocolo eletrônico); 

23. Serviços de tecnologia da informação e prestação de serviços de informação; 

24. Teleatendimento; 

25. Telecomunicações; 

26. Tradução, inclusive tradução e interpretação de Língua Brasileira de Sinais (Libras); 

27. Degravação; 

28. Transportes; 

29. Tratamento de animais; 

30. Visitação domiciliar e comunitária para execução de atividades relacionadas a programas e projetos 

públicos, em áreas urbanas ou rurais; 

31. Monitoria de inclusão e acessibilidade; e 

32. Certificação de produtos e serviços, respeitado o contido no art. 3º, §2º do Decreto 9.507, de 2018.  

  Fonte: Elaborado pelo autor através de BRASIL (2018) 

 

2.2 Gestão e avaliação de fornecedores 

 

A terceirização de serviços ainda que dirimida pela legislação existente, pela 

jurisprudência e, principalmente, pela justiça trabalhista, suscita algumas dificuldades pois 

grande parte da terceirização envolve a garantia dos direitos trabalhistas dos empregados 

envolvidos nas contratações (SEKIDO, 2010) 

Entretanto, a falta de gestão de fornecedores de serviços terceirizados pode fazer a 

administração responder, solidariamente e/ou subsidiariamente, no que tange aos encargos 

previdenciários e trabalhistas. Neste contexto, a terceirização pode se tornar prejudicial não só 

para os trabalhadores, mas também onerosa para os contratantes podendo gerar problemas não 

só financeiros, mas também operacionais, como o comprometimento da qualidade dos serviços 

e o próprio funcionamento da organização (SEKIDO, 2010; GUARNIERI; LIMA, 2017; 

PEREIRA, 2017). 
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Lapa (2015) reitera que a Administração Pública além do dever de escolher 

adequadamente o fornecedor, deve gerir, avaliar e fiscalizar para que o fornecedor honre com 

os compromissos contratuais, previdenciários, fiscais e trabalhistas, evitando assim a 

responsabilidade subsidiária. Assim, se bem planejada, executada e gerida, a terceirização de 

serviços pode gerar muitos ganhos para as organizações (SEKIDO, 2010; BRASIL, 2017). 

Dessa forma, para que se tenha um processo de gestão proveitoso é necessário que os 

gestores avaliem periodicamente o desempenho de seus fornecedores e mantenham aqueles que 

atendam aos graus de exigências definidos nos diversos critérios estabelecidos, para que a 

parceira perdure. No entanto, é necessário que as organizações tenham profissionais preparados 

e conhecedores em profundidade dos conceitos e aplicações da terceirização, e dos fatores que 

a circundam, como forma de reduzir os riscos e buscar efetividade neste processo 

(FERNANDES, 2004; CAVALCANTI et al., 2010; DEUS, 2011; PEREIRA, 2017). 

Entre os critérios que podem ser estabelecidos, Zerbini (2006) relata que a avaliação de 

desempenho de fornecedores é fonte de informação e um meio de comunicação, e como tal, 

permite por meio de feedback ações de melhoria e desenvolvimento de ambas as partes. Finger 

(2002) destaca que com a avaliação de desempenho do fornecedor surge a necessidade de 

implantação de indicadores que forneçam uma base de dados que possibilite a formação de um 

diagnóstico o mais real possível. Deve ser estruturada por meio de um checklist, sobre o qual o 

fornecedor será monitorado e controlado, com a finalidade de apontamento das deficiências que 

devem ser melhoradas.  

Em suma, Cavalcanti et al. (2010) e Sekido (2010) esclarecem que é necessário que se 

tenha um modelo de avaliação de fornecedores que seja capaz de gerar informações para que 

os gestores possam ter conhecimentos necessários para realizar a gestão dos seus fornecedores 

e mitigar os riscos da contratação de serviços terceirizados. 

 

2.2.1. Indicadores de desempenho 

 

A utilização de indicadores de desempenho busca identificar um conjunto de 

informações estratégicas, gerenciais e operacionais, para quantificar o desempenho 

organizacional, inclusive avaliar os fornecedores e os níveis de qualidade dos serviços 

oferecidos (CAVALCANTI et al., 2010; PAULA; ALVES, 2012; GALIOTTO, 2014; 

MARTINI et al., 2015) 
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Assim, torna-se necessário que as organizações invistam em formas de medir o 

desempenho e em construir indicadores que possibilitem uma visão sistêmica da organização e 

do processo de alcançar os objetivos propostos (BOND, 2002). 

Dessa forma, os gestores devem avaliar periodicamente o desempenho dos seus 

fornecedores, mantendo aqueles que atendam aos graus de exigências definidos nos diversos 

critérios (PETRONI; BRAGLIA, 2000; GALIOTTO, 2014). 

No entanto, Takashina e Flores (1996) e Neely et al. (1995) informam que é 

fundamental a identificação de critérios para a seleção de indicadores de maneira que possam 

assegurar a disponibilidade dos dados e dos resultados obtidos no processo de medição. Alguns 

requisitos básicos devem ser levados em conta para a seleção de um indicador conforme 

relacionado no Quadro 4. 

 

    Quadro 4 - Requisitos básicos para a identificação de indicadores de desempenho 

Requisitos Descrição 

Seletividade 
O indicador deve estar relacionado com os fatores essenciais ou críticos do processo a ser 

avaliado. 

Representatividade 
O indicador deve ser escolhido ou formulado de forma que possa representar 

satisfatoriamente o processo a que se refere. 

Simplicidade 

O indicador deve ser simples, de fácil compreensão e aplicação em todos os níveis da 

organização, assumindo uma linguagem acessível e capaz de ser compreendido por todos 

envolvidos e interessados. 

Baixo custo 
O indicador deve ser gerado a custo baixo. O custo para coleta, processamento e avaliação 

não deve ser superior ao benefício trazido pela medida.  

Estabilidade 

O indicador deve ser coletado com base em procedimentos rotinizados incorporados às 

atividades da organização e permita sua comparação ou a análise de tendências ao longo do 

tempo. 

Abordagem 

experimental 

É recomendável desenvolver, inicialmente, os indicadores considerados como necessários e 

testá-los. Caso não se mostrem realmente importantes ao longo do tempo, devem ser 

alterados ou excluídos. 

Praticidade 

O indicador deve ser viável e funcionar na prática, auxiliando na tomada de decisão. Assim, 

logo após ser selecionado e concebido, é importante testá-lo e verificar se realmente será 

útil. 

    Fonte: Elaborado pela autora através de Takashina e Flores (1996); Neely et al. (1995) 

 

Takashina e Flores (1996) esclarecem que os indicadores devem estar sempre orientados 

para os aspectos essenciais de qualquer organização, de maneira que direcione as atividades e 

estratégias da organização para a entrega de um melhor produto ou serviço ao usuário e 

aprimoramento de seu desempenho. 

Sendo assim, os indicadores também se relacionam ao conceito de qualidade centrada 

no cliente, gerada por suas expectativas e necessidades, e buscam a melhoria contínua da 
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qualidade dos serviços. Mensuram como o serviço é percebido pelo usuário e a capacidade de 

atender as conformidades e padrões estabelecidos (SCHIRIGATTI; FARIA, 2006). 

Nesse sentido, existe uma orientação para a Administração Pública, através da Instrução 

Normativa de n. 5, de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para 

adoção de mecanismos capazes de aferir a qualidade dos serviços através de indicadores de 

fácil mensuração e coleta e que sejam relevantes e adequados à natureza e características dos 

serviços (BRASIL, 2017). 

 

2.3 Compliance 

 

Compliance pode ser entendido como o conjunto de métodos e disciplinas utilizados 

para fazer cumprir tanto regras externas, como leis, normas e diretrizes, quanto regras internas, 

como procedimentos, regimentos, política interna e regulamentos, contribuindo para a 

mitigação de riscos e alcance dos objetivos da organização (COIMBRA; MANZI, 2010; 

COSTA, 2012; GARBACCIO, 2018). 

Destaca-se ainda que a função compliance envolve o aspecto avaliador que verifica se 

as normas, procedimentos, controles e registros, que compõem o ambiente interno da 

organização, estão efetivamente funcionando, para prevenir, minimizar e gerenciar os riscos 

aos quais a organização está exposta e deve ser um procedimento rotineiro e permanente 

(COIMBRA; MANZI, 2010; SANTOS, 2011; COSTA, 2012).  

Para Melo (2017) no âmbito dos serviços terceirizados, a função de compliance envolve 

a avaliação de procedimentos e controles no tocante ao adimplemento de verbas trabalhistas, 

saúde e segurança no trabalho. Dessa forma, na tentativa de se evitar posterior 

responsabilização subsidiária nos tribunais do trabalho, é necessário que o procedimento 

interno de compliance adotado pela organização contratante tenha mecanismos de avaliação e 

fiscalização dos fornecedores de serviços. Pode-se exemplificar a exigência de apresentação de 

documentos trabalhistas, como o pagamento de salários, o recolhimento do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e a apresentação de informações financeiras, para comprovar as 

condições de honrar com as obrigações trabalhistas durante toda a execução do contrato de 

prestação de serviços terceirizados (CORREIA, 2018). 

Mais do que direcionar a atenção das empresas contratadas para o cumprimento das 

normas legais e se adequarem às particularidades de cada contrato celebrado com a 

Administração Pública, Pironti (2019) menciona que se deve exigir para fins de compliance, o 

cumprimento de toda a normatização relacionada à contratação de serviços. Tal exigência se 
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estende desde o início do processo de licitação até o término da execução contratual, passando 

pelas questões normativas, técnicas, financeiras e fiscais, conforme Quadro 5, que demonstra 

as diretrizes legais que um fornecedor de serviços está submetido quando se propõe a prestar 

serviços para a Administração Pública. 

 

  Quadro 5 - Normatização para contratar com Administração Pública. 

Item Descrição 

Decreto Lei 452/43 Consolidação das Leis do Trabalho. 

Lei 8666/93 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública. 

Lei 8.212/1993 
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio (Destaque para o art. 

31). 

Lei 10.520/02 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de 

bens e serviços. 

Lei 10.406/2002 Institui o Código Civil. 

Decreto 5.450/2005 Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns. 

Lei 13.146/2015 
Dispõe sobre o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social. 

Decreto 8.538/2015 
Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado nas contratações públicas de 

bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública federal. 

IN 5/2017- MPDG 
Dispõe 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. 

IN 3/2018 - MPDG 
Estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

Sicaf, no âmbito do Poder Executivo Federal. 

  Fonte: Elaborado pelo autor através de Brasil (2018)  

 

Portanto, o compliance na avaliação de desempenho de fornecedores de serviços 

terceirizados na Administração Pública, contribui para identificar e corrigir inexecuções além 

de prevenir, detectar e corrigir atos contra a administração. O objetivo dessa medida é assegurar 

que os contratos sejam executados fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas 

e em conformidade com as legislações e jurisprudências aplicáveis (GOMES, 2018). 

 

2.4 Gestão de Riscos 

 

A contratação de serviços terceirizados pela Administração Pública abrange grande 

parte das atividades de apoio dos respectivos órgãos, aumentando a possibilidade de exposição 

a riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos da organização (VIEIRA et al.; 2015; 

VELOSO; 2017). 
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A gestão de riscos nos serviços terceirizados deve ser cuidadosamente ponderada e a 

avaliação de desempenho dos fornecedores auxilia na mitigação de riscos variados e contribui 

para alcançar a melhoria na qualidade dos serviços. O risco pode estar associado à interrupção 

da prestação de serviços, à perda da capacidade inovadora na execução dos serviços e aos riscos 

trabalhistas (GANDHI; GOROD; SAUSER, 2012). 

Para Júnior (2005) e Silveira (2017) a gestão de riscos é um processo contínuo que 

consiste em identificar as possíveis incertezas e não está voltado apenas à eliminação, mas 

também à identificação, avaliação, mensuração e controle. Pode ser aplicada em todos os tipos 

de atividades, de qualquer empresa pública ou privada, e cabe a cada uma escolher o modelo a 

ser utilizado, levando em consideração sua área de atuação, cultura organizacional e 

conhecimento do seu corpo técnico. 

Veloso (2017) e Miranda (2018) relatam que existem três modelos de gerenciamento de 

riscos universalmente aceitos: (i) The Orange Book: Management of Risk - Principles and 

Concepts (2004), publicado pelo governo britânico; (ii) o manual do Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, chamado de Enterprise Risk Management (ERM), 

e também conhecido como COSO; e (III) Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes (ISO 

31000). No quadro 6 estão elencadas as principais características e objetivos de cada modelo: 

 

     Quadro 6 - Características dos modelos de gerenciamento de riscos 

Modelo Características Objetivo 

Orange Book 

 

Fornece uma gama de considerações que se aplica 

na gestão de riscos que podem ser aplicadas em 

vários níveis que vão desde o desenvolvimento de 

uma política de risco estratégica em toda 

organização até a gestão de um projeto ou operação 

particular (TREASURY, 2004). 

 

Tratar o risco e transformar a 

incerteza em benefícios para a 

organização (TREASURY, 2004). 

ISO 31000 

 

Fornece princípios e diretrizes genéricas para a 

gestão de riscos e pode ser utilizada por qualquer 

empresa pública, privada, associação, grupo ou 

indivíduo. Pode ser aplicada a qualquer tipo de 

risco e tem uma abordagem comum para apoiar as 

normas que tratam de riscos e/ou setores 

específicos (ABNT, 2009). 

 

Estabelecer princípios e 

orientações genéricas sobre gestão 

de riscos, avaliando as incertezas 

de forma a tomar a melhor decisão 

possível (ABNT, 2009). 

COSO ERM 

 

Tem como referência a missão ou visão definida 

pela organização, na qual se estabelece os planos 

principais, seleciona as estratégias e determina o 

alinhamento dos objetivos nos níveis da 

organização, tendo como foco o gerenciamento de 

risco por meio de controle interno. Introduz 

conceitos relacionados ao apetite e tolerância ao 

risco que refere ao montante de risco que a 

organização se dispõe a aceitar na criação de valor 

e ao nível de variação aceitável no alcance de um 

certo objetivo (COSO, 2004). 
 

Orientar as organizações a 

estabelecerem um processo de 

gestão de riscos corporativos e na 

aplicação de boas práticas sobre o 

tema (COSO, 2004). 

       Fonte: Elaborado pela autora através de Veloso (2017); Miranda (2018); TCU (2018) 
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A abordagem The Orange Book tem o objetivo de explicitar várias questões de riscos e 

oferecer algumas orientações gerais para ajudar o gestor a pensar como esses riscos podem ser 

abordados nas circunstâncias específicas da organização. Considera que a gestão de riscos não 

é um processo linear, mas um equilíbrio de uma série de elementos interagindo uns com os 

outros (TREASURY, 2004). 

Em relação à abordagem ISO 31000, essa é uma norma que descreve uma abordagem 

genérica para gerenciar qualquer forma de riscos sistematicamente, com transparência e 

credibilidade, em qualquer contexto e escopo. A gestão de riscos deve estar alinhada com a 

cultura, processos, estrutura e a estratégia da organização (ABNT, 2009). 

O modelo COSO ERM , segundo Moraes (2003), identifica os objetivos essenciais do 

negócio de qualquer organização, e além de definir o controle interno e seus componentes, 

fornece critérios a partir dos quais os sistemas de controle podem ser avaliados, fornecendo 

subsídios para que a administração, auditoria e demais interessados possam utilizar e avaliar 

um sistema de controle. Em 2017, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

lançou a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles da Gestão, orientando que a 

gestão de riscos na Administração Pública deva ser sistematizada e suportada pelas premissas 

da metodologia COSO. 

Neste sentido, Ávila (2014), Franco (2017) e TCU (2018) evidenciam que o processo 

de gestão de riscos é basicamente o mesmo nos três modelos citados existindo apenas variações 

terminológicas compreendendo as seguintes etapas: (i) estabelecer o contexto do risco (ii) 

identificar (iii) analisar (iv) avaliar (v) tratar (vi) monitorar e (vii) comunicar às partes 

interessadas. As etapas do processo estão expostas no Quadro 7. 

  

   Quadro 7 - Etapas do processo da gestão de riscos 
                                                                                                                                     (continua) 

Etapas do 

processo 
                                      Descrição 

Estabelecer o 

contexto do risco 

 

Consiste em descrever os parâmetros internos e externos que serão levados em consideração 

na gestão de riscos com a finalidade de fornecer parâmetros para a definição de como as 

atividades do processo de gestão de riscos serão conduzidas. 
 

Identificar 

 o risco 

 

Compreende o reconhecimento e a descrição dos riscos relacionados aos objetivos/resultados 

de um objeto de gestão de riscos, envolvendo identificação de possíveis fontes de riscos. Pode 

ser baseada em dados históricos, análises teóricas e informações de pessoas que conheçam o 

objeto da gestão de riscos. 
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(conclusão) 

Etapas do 

processo 
                       Descrição 

Analisar 

 o risco 

 

Procedimento para ampliar o entendimento da natureza dos riscos e o nível de riscos que a 

organização enfrenta com o propósito de decidir quais riscos necessitam de tratamento. As 

probabilidades e os impactos dos eventos de riscos devem ser estimados e combinados para s 

definição do nível de cada risco, de acordo com a matriz de riscos (probabilidade x impacto) 

e apetite a risco.  

Avaliar 

 o risco 

 

O procedimento de avaliação do risco envolve a comparação do seu nível com o limite de 

exposição a riscos, com a finalidade de determinar se o risco é aceitável. Auxilia na tomada 

de decisão com base nos resultados e identifica quais riscos necessitam de tratamento e a 

prioridade para implementação de tratamento. 
 

Tratar  

o risco 

 

Compreende o planejamento e a realização de ações para modificar o nível de risco que pode 

ser modificado por meio de medidas de resposta ao risco que mitiguem, transfiram ou evitem 

esses riscos. 
 

Monitorar 

 o risco 

 

Compreende o acompanhamento e verificação do desempenho ou da situação de elementos 

da gestão de riscos. Tem a finalidade de detectar as mudanças que podem requerer revisão do 

tratamento atualmente adotado e obter informações para melhorar a política, a estrutura e o 

processo de gestão de riscos. 
 

Comunicar  

o risco 

 

Compreende em identificar as artes interessadas e a compartilhamento de informações 

relativas à gestão de riscos e ao seu tratamento para todos aqueles que possam influenciar ou 

ser influenciados por esse risco. 
 

    Fonte: Adaptado de Ávila (2014); Franco (2017); TCU (2018) 

 

Para Ávila (2014) e Martin et al. (2004), identificar e reconhecer um risco é o primeiro 

passo para gerenciá-lo, sendo uma das etapas cruciais no processo de gestão do risco. Na 

sequência, as organizações púbicas e privadas devem conhecer a probabilidade da ocorrência 

de cada risco e saber o impacto que sua materialização poderá causar na sua capacidade de 

obter melhores processos decisórios e produzir resultados. 

Nesse contexto, Veloso (2017) e Pironti (2018) destacam que, entre as ferramentas e 

técnicas disponíveis para análise e avaliação de riscos, a Matriz de Probabilidade e Impacto é a 

mais indicada uma vez que analisa riscos através de informações qualitativas, quantitativas ou 

uma combinação destas. A conjugação entre os dois critérios, em um diagrama de cálculo de 

riscos, permitirá a confirmação do nível de risco da atividade verificada e, a depender do apetite 

de riscos da organização, determinará sua correção ou aceitação. 

Ávila (2014), Veloso (2017) e TCU (2018) definem probabilidade como a chance de 

um evento ocorrer, dentro do prazo previsto, e o impacto representa seu efeito. Para determinar 

os níveis de risco é preciso definir escalas para estimar a probabilidade e impacto, bem como 

estabelecer combinações sobre esses fatores para montagem da matriz de risco. O Quadro 8 

apresenta a escala de probabilidade, e o Quadro 9, a escala de impacto, sendo ambos propostos 

pelo Tribunal de Contas da União. 
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     Quadro 8 - Escala de Probabilidade 

Probabilidade Descrição da Escala de Probabilidade Peso 

Muito baixa 

 

Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá ocorrer ou não há 

indícios que sinalizem sua ocorrência.  

 

1 

Baixa 

 

Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer pois as 

circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. 
 

2 

Média 

 

Possível. O evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam 

moderadamente essa possibilidade. 
 

5 

Alta 

 

Provável. De forma até esperada o evento poderá ocorrer, pois as 

circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. 
 

8 

Muito Alta 

 

Praticamente certa. De forma inequívoca o evento ocorrerá. As circunstâncias 

indicam claramente a possibilidade. 
 

10 

      Fonte: TCU (2018) 

 

     Quadro 9 - Escala de Impacto 

Impacto Descrição da Escala de Impacto Peso 

Muito baixo 
 

Mínimo impacto no atingimento dos objetivos. 
 

1 

Baixo Pequeno impacto nos objetivos, mas não impede o atingimento do objetivo. 
 

2 

Médio 
 

Moderado impacto nos objetivos, mas recuperável. 
 

5 

Alto 

 

Significativo impacto nos objetivos; compromete a maior parte do atingimento do 

objetivo. 

 

8 

Muito Alto 

 

Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, é de difícil 

reversão. 

  

10 

      Fonte: TCU (2018) 

 

Assim, a multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto define o nível de 

risco inerente, ou seja, o nível de risco sem considerar quaisquer controles que reduzam ou 

possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência e seu impacto. A partir do resultado do 

cálculo, o risco pode ser classificado dentro das faixas propostas pelo gestor para tomada de 

decisão, uma vez que não existe uma escala padrão absoluta para matrizes de avaliação de nível 

de riscos. Os resultados das combinações de probabilidade e impacto, classificados de acordo 

com a escala de níveis de risco, podem ser expressos em uma matriz denominada de matriz de 

riscos, demonstrados no Quadro 10 e na Figura 2 (VELOSO, 2017; TCU, 2018).  
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                 Quadro 10 - Escala de nível de risco 

Classificação Faixa 

Risco Baixo – RB 0 - 9,99 

Risco Médio – RM 10 - 29,99 

Risco Alto – RA 40 - 79.99 

Risco Extremo – RE 80-100 

      Fonte: TCU (2018) 

 

Miranda (2018) explica que para verificar o grau de risco é preciso saber a probabilidade 

de determinado evento ocorrer, bem como o impacto dele sobre os objetivos institucionais. Se 

a probabilidade for muito alta, porém o impacto muito baixo, o risco será considerado como 

risco médio, ao passo que se o impacto for alto, o risco será extremo, como pode ser observado 

na Figura 2. 

 

                   Figura 2 - Matriz de Riscos – Probabilidade e impacto 

  

                          RISCO 

IM
P

A
C

T
O

 

Muito alto  

10 

10            

RM 

20          

RM 

50        

RA 

80                

RE 

100           

RE 

Alto 

 8 

8             

RB 

16         

RM 

40          

RA 

64            

RA 

80             

RE 

Médio  

5 

5              

RB 

10         

RM 

25         

RM 

40          

RA 

50          

RA 

Baixo 

 2 

2              

RB 

4           

RB 

10           

RM 

6          

RM 

20         

RM 

Muito baixo 

1 

1             

RB 

2             

RB 

5             

RB 

8            

RB 

10          

RM  

 

Muito 

baixa          

1 

Baixa            

2 

Média        

5 

Alta               

8 

Muito 

alta 

10 

 PROBABILIDADE 

         Fonte: Adaptado de TCU (2018) 

 

O próximo passo é a avaliação de riscos, que envolve comparar o nível de risco 

encontrado durante o processo de análise. Nesta fase é possível tomar decisões com base nos 

resultados da análise, sobre quais riscos necessitam de prioridade para tratamento, de acordo 

com seu apetite ao risco (TCU, 2018; MIRANDA, 2018).  

Como boa prática, devem-se estabelecer critérios de priorização, como mostrado no 

modelo do Quadro 11. 
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  Quadro 11- Avaliação do risco 

Nível do 

risco 
                               Ação necessária 

Baixo 

 

Nível de risco dentro do apetite a risco, mas é possível que existam oportunidades de maior retorno 

que possam ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação de custo x benefício. 
 

Médio 

 

Nível de risco dentro do apetite a risco. Nenhuma medida especial é necessária, apenas monitoramento 

e atenção do gestor na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível ou reduzi-

lo sem custos adicionais. 
 

Alto 

 

Nível de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado ao dirigente 

máximo e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas somente com 

autorização do dirigente máximo da organização. 
 

Extremo 

 

Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser objeto de avaliação 

e ter uma resposta imediata do gestor máximo. 
  

   Fonte: Elaborado pela autora através de TCU (2018); CGU (2018)     

 

Ávila (2014) e Veloso (2017) relatam que os riscos, após serem identificados e 

avaliados, devem ser tratados com elaboração de planos de ação e a seleção de uma ou mais 

opções para modificação do nível de cada risco. Dentre as opções de tratamento de riscos, têm-

se as alternativas de mitigar, compartilhar, evitar e aceitar, como exposto no Quadro 12: 

 

 

 Quadro 12 - Tratamentos dos riscos 

Opções de 

tratamento 
Descrição 

Mitigar 

 

Consiste em adotar medidas para reduzir a probabilidade/impacto do risco, tornando-o menor ou mesmo 

removendo-o da lista dos principais riscos. 

 

Compartilhar 

 

É um caso especial de se mitigar a consequência ou probabilidade de ocorrência do risco por meio de 

transferência de uma parte do risco, mediante contratação de seguros ou terceirização de atividades nas 

quais a organização não tenha domínio suficiente. 
 

Evitar 

 

É a decisão de não iniciar ou de descontinuar a atividade, ou ainda, desfazer o objeto sujeito ao risco. 

Deve-se desvincular a entidade desse tipo de atividade. 
 

Aceitar 

 

O risco está dentro do nível de tolerância da organização. A probabilidade e impacto são tão baixos que 

não justificam a criação de controles para mitigação ou os controles existentes já resguardam boa parte 

das consequências. 

  

  Fonte: Elaborado pela autora através de Ávila (2016); TCU (2018) 

 

Quanto ao tratamento dos riscos, a perspectiva não deve ser a de garantir sua eliminação, 

pois se está lidando com incertezas. Na maioria das vezes, serão tomadas ações para minimizar 

ou mitigar o risco, resultando em níveis aceitáveis e compatíveis com o que a organização possa 

lidar sem maiores danos. Pode também acontecer nessa fase, a introdução de novos riscos, uma 

vez que um risco significativo pode derivar de um fracasso ou da ineficiência das medidas de 
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tratamento. Para evitar tal ocorrência, o monitoramento é uma forma de garantir que as ações 

permaneçam eficazes (ABNT, 2009; GCU, 2018). 

Assim, o monitoramento das ações de tratamento de riscos envolve a verificação 

contínua ou periódica do funcionamento, da implementação e dos resultados das medidas 

mitigadoras para garantir que a gestão de riscos e controles seja eficiente. Já o processo de 

comunicação possibilita o compartilhamento ou a obtenção de informações referentes aos riscos 

de forma contínua e interativa entre as partes interessadas e durante toda a fase do processo de 

gestão de riscos (ABNT, 2009; TCU 2018). 

Cabe destacar que, para Martins (2001), Moraes (2003), e Ávila (2016), avaliar os 

prováveis riscos do fornecimento de serviços terceirizados pode auxiliar na adoção de 

providências para melhorias na qualidade dos serviços, uma vez que um dos principais riscos 

da terceirização de serviços é contratar empresas inadequadas para realizar os serviços, sem 

competência e idoneidade financeira, podendo advir problemas principalmente de natureza 

trabalhista.  

 

2.5 Modelo de avaliação da qualidade de serviços 

 

 Os serviços dificilmente podem ser avaliados antes da compra, dando-se a avaliação da 

qualidade durante o processo de prestação do serviço ou, em alguns casos, somente após ser 

conhecido o seu resultado. Assim, a qualidade de um serviço está atrelada à capacidade de 

satisfazer necessidades, resolver problemas e gerar benefícios provendo a satisfação do cliente 

(GIANESI; CORREA, 2019; LAS CASAS, 2019). 

Assim, dentro da importância atual do setor de serviços, tem-se a necessidade de avaliar 

a qualidade dos serviços terceirizados através do desempenho dos fornecedores para 

identificação de falhas que possam estar ocorrendo e a realização da devida correção 

(RUMMLER; BRACHE, 1994; CAMPI, 2012). 

  

2.5.1. Modelo SERVPERF 

 

Desenvolvido por Cronin e Taylor (1992), o modelo SERVPERF (Service Performance) 

trata-se do método mais adequado para avaliar e medir a qualidade do serviço prestado, e tem 

como princípio a avaliação dos serviços a partir da avaliação do desempenho dos fornecedores 

(SALOMI; MIGUEL;ABACKERLI, 2005; ROLIM, 2016; SOUTO; CORREIA-NETO, 2017).  
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 Para entender o modelo SERVPERF, Campi (2012) sugere que se conheça o modelo 

SERVQUAL (Service Quality Gap Analysis) desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Barry 

(1985). Esse modelo é utilizado para avaliar a qualidade dos serviços com base na percepção e 

expectativa do cliente. É composto por cinco dimensões, e vinte e dois itens para cada 

dimensão. É um processo por meio do qual o cliente seleciona, organiza e interpreta as 

informações recebidas para criar uma imagem do serviço que está recebendo.  

As cinco dimensões, com os vinte e dois itens de qualidade, estão apresentadas no 

Quadro 13, acompanhadas do respectivo conceito, que demonstra os aspectos considerados em 

cada dimensão investigada. 

            

 Quadro 13 -Dimensões de avaliação de qualidade de serviços 

Dimensões Conceito Itens 

Confiabilidade 

 

Capacidade de prestar o serviço conforme o prometido de forma precisa, consistente e 

cumprindo prazos, ou seja, os serviços são prestados da maneira que foram contratados.  

É um critério importante para a qualidade dos serviços, pois as informações corretas e 

precisas impactam fortemente na satisfação do cliente. 
 

5 

Presteza 

 

Indica a disposição para auxiliar o cliente e fornecer o serviço, caracteriza-se pela agilidade 

do atendimento, eficiência em resolver os problemas ocorridos.  
 

4 

Segurança 

 

Indica conhecimento e cortesia dos empregados bem como a habilidade de gerar confiança 
e certeza sobre o que executam das atividades acordadas. Refere-se à isenção de falhas, 
risco ou problemas.  
 

4 

Empatia 

 

Indica a demonstração de interesse e atenção ao cliente, busca atender às suas necessidades 

específicas.  
 

5 

Tangibilidade 

 

Refere-se à aparência das instalações, equipamentos, pessoal envolvido, ou seja, a 
aparência limpa ou a forma de se vestir dos funcionários e limpeza das instalações.  

 

4 

  Fonte: Parasuraman et al. (1985) 

As cinco dimensões de qualidade englobam diversos aspectos que influenciam na 

qualidade da prestação de serviços tais como: aparência física das instalações onde o serviço é 

prestado, equipamentos utilizados, a capacidade de prestar serviço de forma confiável, 

agilidade no atendimento, bem como atender as necessidades dos usuários e realizar os serviços 

para os quais  a empresa foi contratada (SOUZA, 2012). 

A avaliação da qualidade de serviços através do modelo SERVQUAL propostos por 

Parasuraman et al. (1988) está elencada no Quadro 14. 
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Quadro 14 - Avaliação dos serviços no modelo SERVQUAL 

Dimensões Itens da percepção do desempenho (P) Itens da expectativa (E) 
C

o
n

fi
a
b

il
id

a
d

e 

1. A empresa promete fazer o serviço em certo 

tempo e realmente o faz. 

1. A empresa deveria prometer fazer os serviços em 

certo tempo. 

2. Quando você tem algum problema com a 

empresa, ela é solidária e o deixa segura. 

2. A empresa deveria ser solidária quando você tem 

algum tipo de problema. 

3. A empresa é de confiança. 3. A empresa deveria ser de confiança. 

4. A empresa presta o serviço no tempo prometido. 
4. A empresa deveria prestar o serviço no tempo 

prometido. 

5. A empresa mantém seus registros corretos. 5 A empresa deveria manter seus registros corretos. 

P
re

st
ez

a
 

6. A empresa não informa exatamente quando os 

serviços serão executados. 

6. Não seria de esperar que empresa informasse ao 

cliente exatamente quando os serviços fossem 

executados. 

7. Você recebe os serviços de imediato dos 

empregados da empresa. 

7. Você deveria receber os serviços imediatamente dos 

empregados da empresa. 

8. Os empregados da empresa estão sempre 

dispostos a ajudar os clientes. 

8. Os empregados da empresa deveriam estar sempre 

dispostos a ajudar os clientes da empresa. 

9. Os empregados da empresa estão sempre 

dispostos em responder aos pedidos do cliente. 

9. Os empregados da empresa deveriam estar sempre 

dispostos em responder os pedidos dos clientes. 

S
eg

u
ra

n
ça

 

10. Você pode acreditar nos empregados da 

empresa. 

10. Clientes deveriam acreditar nos empregados da 

empresa. 

11. Você se sente seguro ao negocia com os 

empregados da empresa. 

11. Clientes se sentem seguros ao negociar com 

empregados da empresa. 

12. Empregados da empresa são educados. 12. Empregados das empesa deveriam ser educados. 

13. Os empregados não obtêm suporte adequado 

da empresa para cumprir as tarefas corretamente. 

13. Clientes deveriam dar suporte adequados aos 

empregados para cumprirem as tarefas corretamente 

E
m

p
a

ti
a
 

14. A empresa não dá atenção individual a você. 
14. Não seria de esperar que as empresas dessem 

atenção individual a você. 

15. Os empregados não dão atenção especial a 

você. 

15. Não se pode esperar que que os empregados da 

empresa deem atenção personalizadas a você.  

16. Os empregados não sabem das suas 

necessidades. 

16. Os empregados deveriam saber das suas 

necessidades. 

17. A empresa não tem seus melhores interesses 

como objetivo. 

17. A empresa deveria ter melhores interesses como 

objetivo. 

18. A empresa não mantém seus funcionários em 

horário contratado. 

18. As empresas deveriam manter seus empregados no 

horário contratado. 
 

T
a

n
g

ib
il

id
a

d
e 

19. A empresa tem equipamentos modernos 19. A empresa deveria ter equipamentos modernos. 

20. As instalações da empresa são visualmente 

atrativas. 

20. As instalações da empresa deveriam ser 

visualmente atrativas. 

21. Os empregados da empresa são bem vestidos e 

asseados 

21. Os empregados da empresa deveriam ser bem 

vestidos e asseados. 

22. A aparência das instalações físicas da empresa 

é conservada de acordo com o serviço oferecido. 

22. A aparência das instalações físicas da empresa 

deveria ser conservada de acordo com o serviço 

oferecido. 

Fonte: Parasuraman et al. (1988) 

 

Assim, o modelo proposto por Parasuraman et. al. (1988) avalia a qualidade dos 

serviços com base na diferença entre as expectativas (E) e as percepções de desempenho (P) 
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dos clientes, ou seja, parte-se da premissa que a satisfação do cliente é a diferença entre o que 

ele espera receber e o que efetivamente é entregue no momento da prestação dos serviços 

(CAMPI, 2012; SOUTO; CORREIA-NETO, 2017). Assim, pode-se supor as seguintes 

situações: (i) se (P) for menor que (E), o resultado é a insatisfação; (ii) se (P) for igual a (E), o 

resultado observado é a satisfação do cliente; e (iii) quando houver a possibilidade de (P) ser 

maior que (E), ocorrerá a superação das expectativas do cliente, resultando em seu 

encantamento (LAS CASAS, 2006).  

A partir do modelo SERVQUAL, Cronin e Taylor (1992) desenvolveram um modelo 

alternativo denominado SERVPERF (Service Performance) utilizando as mesmas dimensões e 

itens de avaliação, porém baseado somente na percepção de desempenho dos serviços como forma 

de diagnosticar os aspectos que podem ou devem ser melhorados. Assim, a qualidade em 

serviços pode ser representada pela equação: Q = D, onde (Q) é a avaliação da qualidade do 

serviço, e (D) as percepções de desempenho do serviço, medidas dentro de cada dimensão. 

Além de ser um modelo mais sensível em retratar as variações de qualidade em relação a outras 

escalas testadas, pode ser aplicado a qualquer tipo de organização, desde que adaptado 

conforme as peculiaridades da empresa (CRONIN; TAYLOR; 1992; SALOMI et al.; 2005). 

Para avaliar a qualidade dos serviços por meio da percepção do desempenho, Souza 

(2012) relata que o SERVPERF utiliza a escala Likert para avaliar as afirmações que variam de 

1 a 7, sendo que 1 significa “discordo completamente” e 7 significa “concordo completamente”. 

Dessa forma, o serviço será considerado de qualidade se as notas atribuídas aos serviços ficarem 

entre cinco pontos (quase concordo) e sete pontos (concordo completamente) da escala. Os itens 

que receberem nota média de quatro pontos “nem concordo nem discordo” indicam 

oportunidades de melhorias nos respectivos itens devido à neutralidade do usuário em avaliar 

determinado aspecto do serviço. Será considerado de baixa qualidade se as notas atribuídas 

ficarem situadas entre um ponto (discordo completamente) e três pontos (quase discordo) da 

escala, indicando assim os pontos críticos na prestação do serviço. 

Para Campi (2012) e Flores et al. (2018), a qualidade dos serviços no modelo 

SERVPERF é bem mais mensurada, pois considera apenas as medidas de satisfação acerca do 

desempenho, reduzindo pela metade o número de itens a avaliar, fazendo que não haja 

desinteresse dos respondentes em responder a avaliação, e apresenta melhores atributos em 

relação à medida de desempenho de fornecedores de serviços e a qualidade de como este é 

prestado. Diante essas orientações, o modelo SERVPERF será utilizado para propor a avaliação 

de desempenho do fornecedor de serviços terceirizados, objeto dessa pesquisa. 
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2.6 Gestão por processos 

 

 A contratação de serviços terceirizados exige cuidados de compliance com os objetivos 

de evitar e reduzir riscos. Porém, para que isso seja possível, primeiramente a contratante deve 

mapear seus processos, organizar seus procedimentos, elaborar rotinas de controles detalhados, 

dentre eles a avaliação de desempenho de fornecedores para que seja capaz de gerar 

informações para tomada de decisão (CAVALCANTI et al., 2009; COIMBRA; MANZI, 2010; 

BRANDI, 2017). 

Assim, as várias mudanças organizacionais que se fazem necessárias têm provocado nas 

organizações, tanto públicas quanto privadas, a necessidade de aperfeiçoar os níveis de 

processos e a busca por metodologias de gestão que auxiliem na melhoria de seus resultados e 

novas alternativas que permitam a mensuração de suas atividades. A partir do momento em que 

as organizações passam a entender de que forma se dão seus processos, abre-se margem para 

aperfeiçoá-los, e então os resultados esperados poderão ser alcançados (PRADELLA et al., 

2012; SANTOS et al 2017; GISSONI, 2016). 

No entanto, as organizações estão procurando se organizar por processos, que são um 

conjunto de atividades pré-planejadas que quando bem executadas conduzirão a organização a 

alcançar maior eficiência na obtenção do seu produto ou serviço, atendendo às necessidades e 

expectativas das partes interessadas. O processo também pode ser definido com um conjunto 

estruturado de atividades sequenciais que apresentam relação lógica entre si, com a finalidade 

de atender e suplantar as necessidades e expectativas dos clientes internos e externos 

(GONÇALVES, 2000; OLIVEIRA, 2009). 

Hammer e Champy (1994) conceituam processo como um grupo de atividades 

realizadas numa sequência lógica de atividade que recebe uma entrada (input) e, utilizando-se 

de recursos da organização gera uma determinada saída (output) com o objetivo de produzir um 

bem ou serviço. 

Ademais, as organizações orientadas por processos precisam de processos bem 

monitorados e relacionados diretamente com seus objetivos e para alcançarem algum resultado 

esperado, necessitam eliminar os gargalos que consistem em restrições que criam dificuldades 

de escoamento das demandas impedindo que a meta do processo seja alcançada (ABPMP 

CBOK, 2013). Por outro lado, o desafio de melhorar os processos e otimizar os resultados 

encontra subsídios na gestão por processos (GISSONI, 2016). 

A gestão por processos pode ser interpretada como um modelo de administração 

organizacional orientado para o aperfeiçoamento de processos com foco no atendimento das 
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necessidades das partes interessadas levando em consideração a maximização de recursos e 

redução de índices de erros. Dessa forma, contribui para a eliminação de atividades repetitivas 

e desnecessárias, na diminuição da necessidade de retrabalho e na eliminação de atividades que 

não agregam valor, trazendo benefícios como a simplicidade e a agilidade na execução dos 

serviços (BARBARÁ, 2006; LAURINDO; ROTONDARO, 2006; GISSONI, 2016). 

Ressalta Dixon (2012) que a gestão por processos é um dos principais alavancadores de 

organizações públicas que devem se adaptar às frequentes mudanças impostas por leis e normas, 

permitindo uma maior agilidade e eficiência na prestação de serviços ao cidadão. Ressalta 

também que há uma diferença entre gestão de processos e gestão por processos. A gestão de 

processos foca no gerenciamento do ciclo de vida de um determinado processo, que pode ser 

identificado e submetido a melhorias buscando sua evolução constante. Já a gestão por 

processos implica em uma abordagem administrativa maior, com foco e desenvolvimento no 

negócio, ou seja, a organização é gerenciada através de seus processos. 

No entanto, a gestão por processo tem como ferramenta o mapeamento de processos, 

que se refere à apresentação gráfica do fluxo de atividades que representa a estrutura da 

execução do processo de uma organização, identificando oportunidades de melhorias para 

novas operações e o handoff. Este último consiste na transferência de responsabilidade dentro 

do fluxo do processo, ou seja, é qualquer ponto em que um processo de trabalho ou a informação 

passa de uma função ou unidade organizacional para outra, sendo considerado como ponto de 

vulnerabilidade que deve ser analisado com cuidado (PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011; 

ABPMP CBOK, 2013, SCHLOSSER at al., 2014). 

 

2.6.1. Mapeamento de processos 

 

A gestão por processos é uma avaliação contínua para a análise e melhoria dos processos 

internos de uma organização, que se inicia com o mapeamento de processo. Por meio deste 

último, pode ser conhecida todas as operações que ocorrem durante a execução de um serviço 

(PALADINI, 2012). 

O mapeamento de processo tem sido visto como uma das formas de auxiliar os gestores 

a conseguirem alcançar os melhores resultados e aperfeiçoar as diversas operações, 

funcionando como uma ferramenta na qual é possível analisar criticamente cada processo da 

organização. Processos são elementos que identificam o início do trabalho e o seu final, de 

maneira que os desvios sejam evitados para que os objetivos sejam alcançados com maior 

precisão ( PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011; SOUZA, 2014). 
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Para Pradella (2013) além de controlar o fluxo das informações, materiais e documentos 

envolvidos no processo, o mapeamento de processo esclarece tarefas, decisões e ações 

necessárias para que as organizações possam identificar as melhorias a serem implementadas, 

possibilitando a redução de custos na contratação de serviços e melhorando o desempenho da 

organização. Além de possibilitar um melhor entendimento dos processos atuais, contribuem 

para eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças. Essa é uma primeira etapa 

para gerar oportunidades de melhoria na organização. 

Dessa forma, a busca por processos mais otimizados passa por modelar os processos 

internos da organização, que se resume em descrever ou desenhar a situação atual de cada 

processo, por meio de uma representação gráfica das atividades da organização, com a 

finalidade de obter com clareza a compreensão dos fatores que afetam o desempenho das 

atividades e mitigar os riscos (PAVANI, SCUCUGLIA, 2011; PRADELLA et al., 2012). 

Além disso, os processos inter-relacionam-se de forma sequencial e lógica, podendo ser 

subdivididos em subprocessos que apresentam um nível maior de detalhamento dos processos 

e demonstram os fluxos de trabalho e atividades sequenciais e interdependentes, necessárias 

para a execução de cada processo da organização (TCE-RS,2018).  

 Esse trabalho analisa e propõe modificações nos processos de forma a transformá-los e 

torná-los mais eficientes. As informações podem ser obtidas através de entrevistas com os 

responsáveis pelos processos nas organizações, visando identificar as atividades executadas e 

modelar todo o processo, e serem demonstrados através de gráficos (PAVANI, SCUCUGLIA, 

2011; PRADELLA et al., 2012). 

Simcsik (2001) relata que existem diversos tipos de gráficos, porém o fluxograma é um 

gráfico universal, que representa o fluxo ou sequência de um trabalho, produto ou documento, 

e procura facilitar a análise de dados, informações e sistemas completos. Possui alto grau de 

detalhamento visual, pondo em evidência os inúmeros fatores que intervêm em qualquer 

processo administrativo.  

Schmenner (1999) e Santos (2017) informam que a utilização do fluxograma deve ser 

apresentada em uma linguagem gráfica e modo simples que facilite o entendimento de todos os 

processos envolvidos. Contribui para revelar onde estão os gargalos, identificar as atividades 

que compõe o processo, entender o funcionamento interno, identificar onde pode ser necessário 

realizar uma alteração no processo. Além de identificar a utilidade de cada etapa do processo, 

verifica as vantagens em alterar a sequência das operações, procura adequar as operações 

(passos) às pessoas que as executam e identificam a necessidade de treinamento para o trabalho 



48 

 

 

n
a 4
8

 

específico do processo e pode ser representado pela notação  BPMN (Business Process Model  

and Notation). 

O Quadro 15 exemplifica alguns símbolos utilizados na elaboração de um fluxograma, 

utilizando o BPMN (Business Process Model and Notation). 

 

     Quadro 15 - Exemplos de símbolos utilizados no BPMN 
                                                                                                                                                                           

Símbolo Nome Descrição 

 
Evento de início Indica o início das atividades apresentadas no processo. 

 

Tarefa Representa uma atividade no processo 

 

Tarefa Manual Indica a tarefa executada sem ajuda de qualquer mecanismo 

ou aplicativo.  

 

Tarefa de Envio 
Representa o envio de uma mensagem para um participante 

externo.  

 

Gateway exclusivo 

(decisão) 

Utilizado para criar caminhos alternativos com uma 

pergunta e duas respostas. Cada resposta irá conduzir a uma 

sequência de atividades para um caminho específico 

 

Fluxo de sequência Utilizado para mostrar a ordem em que as atividades serão 

executadas em um processo. 

 
Associação Usada para associar informações e artefatos com objetos de 

fluxo. 

 

Anotação Representa uma anotação de texto, uma observação para o 

leitor. 

 

Piscina (Pool) Espaço que contém todos os passos de um único processo. 

O nome dado à piscina é o nome do processo. 

 

Raia (Lane) 
É uma divisão dentro do processo. São divisões da piscina 

utilizadas para diferenciar atores, departamentos, setores 

organizacionais, etc. 

 

Mensagem Utilizado para enviar e receber mensagens. 

 
Fim de mensagem 

Indica que uma mensagem é enviada a um participante na 

conclusão do processo. 

  
Evento intermediário 

Indica que algo ocorre durante o processo sem afetar o 

fluxo, sem terminar o processo. 

 

Evento de finalização Indica o fim das atividades representadas no fluxograma. 

      Fonte: Adaptado de UNB (2015) 

O mapeamento de processo por meio de um fluxograma permite identificar as etapas do 

processo, eliminar atividades repetitivas ou ações desnecessárias que não agregam valor, 

padronizar procedimentos, alterar sequências de tarefas para uma maior otimização.                       
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A Figura 3 demonstra um processo proposto de manutenção corretiva em veículos utilizado no 

IFSULDEMINAS, campus Pouso Alegre (GISSONI, 2016). 

 

Figura 3 - Processo de manutenção corretiva de veículos 

Fonte: Gissoni (2016)  

 

O processo de manutenção corretiva de veículos  demonstrado na Figura 3, tem início a 

partir do momento em que o motorista do campus informa ao Setor de Transportes sobre a 

necessidade de manutenção de algum veículo e o conduz à oficina autorizada. Após análise,  a 

oficina encaminha o orçamento para o Setor de Transportes que partir desse momento faz a 

análise do orçamento. Se o orçamento não for aprovado, o serviço será cancelado. Caso 

contrário o veículo é encaminhado para a oficina para a manutenção. Na  sequência, o Setor de 

Serviços deverá aguardar envio da nota fiscal, que será conferida conforme orçamento. Se 

estiver correta, a nota fiscal receberá um ateste e será encaminhada para pagamento. Do 

contrário solicita-se  a correção e o envio de uma outra nota fiscal com os valores corretos 

(GISSONI, 2016). 

Para o alcance do êxito na gestão por processos, em especial nas instituições públicas 

brasileiras, Biazzi e Muscat (2011) afirmam que é importante preparar a organização para uma 

compreensão dos objetivos a serem alcançados. Assim, com o objetivo de mitigar os riscos de 

condenações subsidiárias em demandas trabalhistas é necessário verificar se o fornecedor de 

serviços está em compliance, ou seja, se está em conformidade com as leis trabalhistas vigentes 

e atendem as cláusulas contratuais. Dessa forma, pode-se realizar o mapeamento do processo 

atual da gestão de contratos para implementar a avaliação de desempenho dos fornecedores de 

serviços.   
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3 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

  

O diagnóstico do problema é uma etapa que objetiva constatar como é realizada 

avaliação dos fornecedores de serviços de conservação e limpeza no IF Sudeste MG, visando 

identificar as lacunas existentes e os pontos de melhorias contribuindo para uma melhor 

qualidade dos serviços contratados e a mitigação de condenações subsidiárias em processos 

trabalhistas. Este capítulo está estruturado em três seções: (i) contexto da realidade investigada; 

(ii) procedimentos metodológicos para o diagnóstico do problema; e (iii) resultados apurados 

no diagnóstico. 

 

3.1 Contexto da realidade investigada 

  

Desde a criação dos Institutos Federais, em 2008, o IF Sudeste MG vem trabalhando 

para sua expansão, com a criação de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação (lato sensu 

e strictu sensu), tanto na modalidade presencial quanto na modalidade a distância (IF 

SUDESTE MG, 2017b).  

Dispõe de uma estrutura organizacional multicampi composta pela Reitoria, unidade 

estratégica e gestora das políticas institucionais, 7 campi (Barbacena, Juiz de Fora, Manhuaçu, 

Muriaé, Rio Pomba, São João del-Rei, Santos Dumont), 3 campi avançados (Bom Sucesso, 

Cataguases e Ubá) e de 32 polos de Ensino a Distância nas diversas áreas do ensino, pesquisa 

e extensão. A estrutura organizacional interna dos campi é hierarquizada e composta pela 

Direção Geral do campus, Diretorias Sistêmicas e Setores Administrativos (IF SUDESTE MG, 

2017b).  

Na atuação acadêmica, o IF Sudeste MG oferta 174 cursos por meio de seus campi 

conforme indica o Quadro 16.  

 

Quadro 16 - Modalidades e cursos oferecidos pela Instituição Federal de Ensino 

                                                                                                                                                                   (continua) 

Modalidade Descrição Cursos 

Técnico Integrado 

 

Modalidade da educação 

profissional integrada ao 

ensino médio. 

 

Agroindústria, Agropecuária, Hospedagem, Química, 

Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Informática, 

Mecânica, Metalurgia, Agroecologia, Eletrotécnica, 

Informática, Agropecuária, Alimentos, Florestas, Informática, 

Meio Ambiente, Zootecnia, Mecânica Manutenção de Sistemas 

Metroferroviários. 
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    (conclusão) 

Modalidade Descrição Cursos 

Técnico 

Concomitante/ 

Subsequente 

 

Modalidade da educação   

profissional voltada para o 

aluno que já concluiu o 

Ensino Médio 

 

Administração, Design de Móveis, Edificações, 

Eletromecânica, Eletrônica, Eventos, Gerência de Saúde, Guia 

de Turismo, Informática, Manutenção de Sistemas Metro 

ferroviários, Mecânica, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, 

Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos, Transporte 

Rodoviário, Vendas, Cafeicultura, Controle Ambiental, 

Eletrotécnica, Enfermagem, Manutenção e Suporte em 

Informática, Mecânica, Metalurgia, Secretariado, Transações 

Imobiliárias e Transporte de Cargas. 
 

Técnico a Distância 

 

 

Modalidade de educação 

que utiliza como uma de 

suas ferramentas um 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) 

 

Enfermagem, Equideocultura, Leite e Derivados, Finanças, 

Multimeios Didáticos, Eventos, Segurança do Trabalho e 

Serviços Públicos e Transações Imobiliárias 

Graduação 

 

Modalidade da educação 

profissional oferecida ao 

candidato que já́ tenha 

concluído o Ensino Médio. 

 

 

Bacharelado: Administração, Agronomia, Ciência da 

Computação, Ciência e Tecnologia em Alimentos, Engenharia 

Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Nutrição e Zootecnia. 

Licenciatura: Ciências Biológicas, Educação Física, Física, 

Letras, Matemática, Sistema de Informação Química. 

Tecnólogos: Design de Moda, Gestão Ambiental, Gestão de 

Turismo, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Tecnologia 

e Sistema para Internet. 

 

 

 

Pós-graduação 

presencial  

 

Formação acadêmica e 

profissional oferecida 

àqueles que já concluíram 

um curso de graduação 

 

Presencial:  Didática  e   Trabalho  Docente,  Enfermagem  do  

Trabalho, Metodologia da Educação Física Escolar, 

Sustentabilidade na Construção Civil Planejamento e Gestão de 

Áreas Naturais Protegidas, MBA em Gestão Empreendedora, 

Ensino de Matemática e Física e Didática e Trabalho Docente. 

 

Pós-graduação a 

distância 

 

 

A distância: Docência na Educação Profissional e Tecnológica 

e Agroecologia 

 

Pós-graduação strictu 

sensu (Mestrado 

Profissional) 

 

 

Modalidade de voltada para 

a capacitação de 

profissionais, nas diversas 

áreas do conhecimento. 

 

Ciência e Tecnologia de Alimentos, Nutrição e Produção 

Animal e Educação Profissional e Tecnológica 

 

 

Proeja 

 

 

Modalidade de educação do 

Ensino Médio para jovens e 

adultos. 

 

Secretariado e Orientação comunitária. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora através de IF Sudeste MG (2017b) 

 

São 20 cursos técnicos integrados, 38 cursos técnicos concomitantes/ subsequentes, 10 

cursos técnicos na modalidade ensino a distância, 2 cursos na modalidade Proeja (Programa de 

Educação de Jovens e Adultos), 28 cursos de graduação, 8 cursos de pós-graduação lato sensu, 

dos quais 2 na modalidade ensino a distância, 3 cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado 

profissional), além de cursos de formação inicial e continuada (IF SUDESTE MG, 2017b). 
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Os principais processos de gestão da instituição são o ensino, a pesquisa e extensão, o 

desenvolvimento institucional, a administração e o planejamento. Para implementar a gestão, o 

desenvolvimento, o crescimento institucional e atender a 16.910 alunos no ano de 2017, o IF 

Sudeste MG contou com 670 professores, 629 técnicos administrativos e 352 trabalhadores 

terceirizados distribuídos nos seguintes contratos de serviços terceirizados: apoio 

administrativo; conservação e limpeza; copeiragem; cozinheiro industrial; manutenção predial; 

motorista; operador de caldeira; operador de help desk; portaria; porteiro; recepção; telefonista; 

trabalhador agropecuário; vigia; e vigilância armada  (IF SUDESTE MG, 2017b). 

Cabe destacar que a terceirização de serviços é uma prática permitida na Administração 

Pública sendo uma das diversas possibilidades de flexibilização das relações de trabalho, porém 

é um assunto tido como um dos mais polêmicos na esfera trabalhista. Assim, torna-se 

imprescindível que a Administração Pública esteja preparada para melhor gerir os riscos 

inerentes à terceirização através da atuação dos gestores e fiscais de contratos que devem fazer 

um acompanhamento e uma avaliação contínuos dos fornecedores com a utilização de  

ferramentas apropriadas, procurando sempre atualizá-las em busca dos melhores resultados 

(SARRAT; SILVEIRA; MORAES, 2008; FERNANDES, 2004; TADEU, 2014). 

A Instrução Normativa n. 5 de 2017 do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e 

Gestão descreve as atividades atribuídas aos gestores e fiscais de contrato para 

acompanhamento durante o período de execução dos serviços contratados conforme Figura 4.   

 

 Figura 4 - Atribuições dos Gestores e Fiscais de Contrato 

 

  Fonte: Elaborado pela autora através de Brasil (2017) 
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Dessa forma, entende-se que os gestores e fiscais administrativos de contrato por 

estarem diretamente envolvidos com o trabalho de terceirização de serviços na Administração 

Pública, estão habilitados a fornecerem informações relevantes e necessárias para atingir o 

objetivo dessa pesquisa. Através da realização de entrevista com os gestores de contratos e 

aplicação de questionário junto aos fiscais administrativos dos contratos, buscou-se investigar 

o processo atual de avaliação dos fornecedores de serviços no IF Sudeste MG. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

A seguir serão descritos os procedimentos metodológicos que foram adotados para o 

desenvolvimento desta etapa da pesquisa e do diagnóstico do problema.  

 O estudo sobre a avaliação de desempenho e controle dos fornecedores de serviços de 

conservação e limpeza foi de natureza aplicada pela necessidade de resolver problemas 

concretos com aplicação prática. Teve como finalidade ser uma pesquisa descritiva uma vez 

que visa apresentar as características de determinada população e estabelecer relações entre as 

variáveis exigindo do investigador uma série de informações sobre o que deseja investigar, além 

de descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (VERGARA, 1997; GIL, 2002).  

Quanto à abordagem, realizou-se uma pesquisa qualitativa que busca explicar o porquê 

das coisas, exprimindo o que deve ser feito, sendo uma abordagem mais apropriada quando o 

conceito ou um fenômeno precisa ser melhor entendido ou parece ser particular de uma situação 

(CRESWELL, 2007; GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Quanto à estratégia da pesquisa, foi realizada a pesquisa bibliográfica que é realizada a 

partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos como livros, artigos científicos, dissertações, teses, entre outros. A seguir foi feita 

a pesquisa documental, que se vale de materiais que não receberam tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com o objetivo da pesquisa (GIL, 2002; MARCONI; 

LAKATOS, 2003; FIGUEIREDO, 2007; GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Devido ao fato pesquisadora ter as atribuições da função de fiscal administrativo de 

contratos de serviços terceirizados no IF Sudeste MG, e participar ativamente do processo de 

terceirização de serviços, foi utilizada a técnica da observação participante. Segundo Queiroz 

et al. (2007), trata-se de uma técnica que permite ao observador analisar a realidade que o 

rodeia, fazendo com que se torne parte do contexto investigado e haja interação por longos 

períodos com os sujeitos envolvidos, buscando partilhar do seu cotidiano para sentir o que 

significa estar naquela situação.  
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Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, que, para Boni e Quaresma 

(2005), são utilizadas quando se deseja delimitar o volume de informações, obtendo-se assim 

um direcionamento maior para o tema, possibilitando intervenções a fim de que os objetivos 

pesquisados sejam alcançados. Além das entrevistas com os gestores de contratos, também foi 

feito um levantamento de dados via questionário aplicado junto aos fiscais de contratos, o que 

segundo Gil (2002), é uma técnica de investigação composta por questões apresentadas às 

pessoas e que tem por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, expectativas 

e situações vivenciadas. 

Na transcrição das entrevistas foi preservada a identidade dos entrevistados por se tratar 

de padrões éticos profissionais de sigilo. Da mesma forma, quanto aos questionários aplicados, 

não houve identificação dos participantes no retorno das respostas. 

E por último, a análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdo, que 

consiste num conjunto de técnicas de análise das comunicações, sem um modelo pronto. Utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de mensagens (BARDIN, 2004). 

O Quadro 17 demonstra de forma sintetizada a metodologia utilizada no 

desenvolvimento do diagnóstico do problema. 

        

          Quadro 17 - Resumo da metodologia utilizada 

Quanto à natureza Pesquisa aplicada 

Quanto à finalidade Descritiva 

Quanto à abordagem Qualitativa 

Quanto à estratégia  
Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, observação 

participante, entrevistas semiestruturadas e questionário. 

 

Preceitos éticos Sigilo quanto ao nome e divulgação de dados 

Tabulação de dados Microsoft Excel 

Quanto aos procedimentos Análise de Conteúdo 

             Fonte: Elaborado pela autora através de Gil, (2002); Vergara (1997); Creswell (2007) 

 

Após conhecer os procedimentos metodológicos adotados, será detalhada na próxima 

seção a coleta de dados e análise da pesquisa realizada. Ressalta-se que foi solicitada 

autorização para a pesquisa a 7 (sete) diretores de campus, havendo retorno com anuência de 6 

(seis) diretores. Nos três campi avançados do IF Sudeste MG, não foram solicitadas 

autorizações pelo fato dos contratos de serviços terceirizados estarem sob gestão do Setor de 

Contratos da Reitoria, que respondeu à pesquisa representando também estes campi. 
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3.3 Coleta e análise de dados 

  

Nessa seção será apresentado como os dados foram coletados e analisados para 

fundamentar o diagnóstico da situação atual.  

 

3.3.1 Pesquisa documental 

 

A primeira fase dessa pesquisa consistiu de uma investigação no site do Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região para emissão de uma Certidão Eletrônica de Ações 

Trabalhistas em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas, com a finalidade de conhecer os processos trabalhistas nos quais a instituição responde 

subsidiariamente aos fornecedores de serviços terceirizados, contratados através de processo de 

licitação. Foi emitida a certidão de nº 1681385/2019, emitida em 31 de janeiro de 2019, que 

certificou 153 (cento e cinquenta e três) processos trabalhistas em tramitação em Instância de 

1º Grau, no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2019. Importante esclarecer que a 1ª 

Instância é responsável por julgar conflitos individuais surgidos nas relações de trabalho que 

chegam à Vara do Trabalho - na forma de reclamação trabalhista - onde são julgadas e 

proferidas as sentenças (TRT, 2018). 

Na segunda fase foram consultados todos os 153 (cento e cinquenta e três) processos, 

realizando o download de todas as atas de sentenças proferidas pelos juízes do Tribunal da 

Justiça do Trabalho da 3ª Região. Posteriormente, as atas foram lidas, e, utilizando o programa 

Microsoft Excel, foram categorizadas as rubricas trabalhistas em que houve condenação 

subsidiária para o IF Sudeste MG. Ressalta-se que em todas as condenações houve alegação 

dos juízes de que as irregularidades constatadas se deram pela falta de comprovação de 

pagamento das parcelas reclamadas pelos trabalhadores. 

 

3.3.2 Entrevistas e questionários 

 

Quanto às entrevistas semiestruturadas, cujo roteiro encontra-se no Apêndice C, foram 

realizadas com 6 (seis) gestores dos contratos do IF Sudeste MG, no período de agosto/2018 a 

janeiro/2019. A entrevista teve o propósito de conhecer e obter informações sobre o processo 

de acompanhamento e execução dos contratos de serviços terceirizados de conservação e 

limpeza, procedimentos utilizados para mitigar riscos trabalhistas, conhecer os métodos de 

avaliação dos fornecedores e quais indicadores são utilizados nessa avaliação. 
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No momento da entrevista, para elucidar questões que não ficaram claras ou para ajudar 

a recompor o contexto da entrevista, foram necessárias algumas intervenções que não constam 

no roteiro da entrevista. Para Manzini (2003), a entrevista semiestruturada está focalizada em 

um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas 

por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para cada entrevista 

realizada, esta pesquisadora ao se identificar, entregou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, constante do Apêndice B, para leitura e assinatura, e solicitou-se a permissão para 

gravação da entrevista, mantendo o anonimato do entrevistado e sigilo da gravação. 

Os fiscais administrativos de contrato de serviços terceirizados, foram identificados 

através de solicitação feita aos gestores de contratos de cada campus do IF Sudeste MG no mês 

de julho/2018. Para os 15 servidores designados fiscais administrativos de contrato foi enviado 

por e-mail um questionário elaborado através do Google Forms, que ficou disponível para 

resposta no período de 15 a 30 de agosto de 2018 e que pode ser consultado no Apêndice D 

desse trabalho.  

O questionário foi estruturado em três partes: a primeira parte foi dedicada a 

contextualizar o fiscal administrativo do contrato para entender como são designados e o nível 

de conhecimento sobre o trabalho executado. A segunda parte foi dedicada a conhecer a 

frequência do acompanhamento do contrato, as providências realizadas em caso de alguma 

irregularidade contatual, e indicadores para avaliação do fornecedor. A terceira parte teve o 

propósito de conhecer com qual frequência as atividades de fiscalização administrativa do 

contrato são executadas. As questões referentes à parte trabalhista tiveram a finalidade de 

verificar como é realizado o acompanhamento dos pagamentos de salários e dos direitos 

trabalhistas, uma vez que a administração na condição de contratante repassa ao fornecedor dos 

serviços todos os valores trabalhistas a que os trabalhadores têm direito. As variáveis elencadas 

no questionário são também propostas pela Instrução Normativa de n. 5 de 2017, do MPDG, 

como orientação para fiscalização dos contratos de serviços terceirizados. 

Do total dos questionários enviados, obteve-se retorno de 14 deles, o que representa  

94% de participação dos pesquisados, comprovando o elevado grau de colaboração e interesse 

dos fiscais em participar da pesquisa. O questionário teve a tabulação de dados em forma de 

gráficos e tabelas no Microsoft Office Excel, que possibilitou a análise detalhada e comparativa 

dos resultados.  

 

 

 



57 

 

 

n
a 5
7

 

3.4 Resultados 

 

 Esta seção apresenta os resultados da pesquisa documental realizada e transcrita na 

seção 3.4.1. Em seguida os resultados das entrevistas realizadas com os gestores de contratos 

na seção 3.4.2. Já os resultados do questionário respondido pelos fiscais administrativos de 

contratos de serviços terceirizados são apresentados na seção 3.4.3. 

 

3.4.1 Resultados da pesquisa documental 

 

Através da pesquisa e análise das atas das sentenças judiciais do período de 2010 a 

janeiro de 2019, foi possível apurar as informações referentes aos Processos Trabalhistas, 

conforme sintetizado no Quadro 18, que demonstra o quantitativo de reclamatórias do período 

e o valor total das condenações subsidiárias ao IF Sudeste MG em 1ª Instância. Apurou-se 

também a quantidade e o montante das condenações anualmente, conforme demonstrado no 

Gráfico 3. 

 

         Quadro 18 - Quantitativo de processos trabalhistas 

 

Descrição  
 

Total 

Processos Trabalhistas que a Instituição Federal de Ensino foi intimada a 

responder junto à contratada dos serviços terceirizados. 
153 

Total de processos em tramitação e sem sentenças. 14 

Total de processos julgados sem condenação subsidiária ao IF Sudeste MG 10 

 

Total de processos julgados com condenação subsidiária 

 

129 

Valor total da condenação subsidiária de processos julgados em 1ª Instância de 

janeiro/2010 a janeiro/2019. 
R$1.238.997,97 

             Fonte:  Elaborado pelo autor através TRT (2019) 
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           Gráfico 3 - Valores anuais de condenações subsidiárias 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor através TRT (2019) 
    

 

Adicionalmente foi elaborado um Gráfico de Pareto1, que ordenou as frequências das 

ocorrências, da maior para menor, permitindo visualizar quais as verbas trabalhistas em que 

houve condenação subsidiária de pagamento, no período de 2008 a janeiro de 2019,  como 

demonstrado no Gráfico 4. A elaboração foi realizada para permitir uma fácil visualização e 

identificação das causas que deram origem às condenações trabalhistas, possibilitando a 

concentração de esforços para acompanhar a regularidade desses pagamentos pelo fornecedor 

dos serviços a seus empregados, visando  mitigar os riscos desses processos judiciais.  

 

 

 

 

 
1 O Gráfico de Pareto é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que 

devem ser sanadas. Na sua base está o Princípio de Pareto que refere que um pequeno número de causas 

(geralmente 20%) é responsável pela maioria dos problemas (80%). É representado por barras dispostas em ordem 

decrescente, com a causa principal vista do lado esquerdo do diagrama e as causas menores são mostradas do lado 

direito, tornando visível a clara relação ação/benefício, ou seja, prioriza a ação que trará melhor resultado 

(BEZERRA et al. 2012). 
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Gráfico 4 - Verbas trabalhistas com condenações subsidiárias ao IF Sudeste MG 

 
Fonte: Elaborado pelo autor através TRT (2019) 
 

 

Por meio da elaboração do Gráfico 4, verifica-se que 80,28% dos problemas de 

condenação subsidiária trabalhista, estão concentrados em sete verbas trabalhistas. Assim, 

infere-se que essas verbas, descritas no Quadro 19, devem ter maior atenção na avaliação de 

desempenho dos fornecedores de serviços, visando mitigar ocorrências de condenação 

subsidiária. 

 

Quadro 19 - Descrição de verbas trabalhistas  
                                                                                                                                          (continua) 

Verbas Descrição 

Multa FGTS 
Corresponde a uma multa de 40% sobre os depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) do trabalhador quando o empregado é demitido sem justa causa. 

FGTS 
É um valor mensal que a empresa deposita em contas abertas no banco (Caixa) em nome dos seus 

empregados e vinculadas ao contrato de trabalho, que correspondente a 8% do salário.  

Saldo de salário 
É a remuneração que se refere ao número dos dias e horas em que o empregado trabalhou no mês 

da rescisão do contrato de trabalho. 

Férias vencidas + 

1/3 de férias 

Refere-se ao período de 12 (doze) meses a contar da data de admissão do empregado que, uma vez 

completados, gera o direito a ele de gozar os 30 (trinta) dias de férias com acréscimo pecuniário de 

1/3 do valor de remuneração das férias.  

13º salário 
Refere-se à garantia do trabalhador em receber o equivalente a 1/12 (um doze avos) da remuneração 

por mês trabalhado a cada ano. 
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 (conclusão) 

Verbas Descrição 

Multa do artigo 

467 da CLT 

Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas 

rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do 

Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinquenta por cento. 

Multa do artigo 

477 da CLT 

É a multa, que equivale ao valor do salário do empregado, devida por atraso no pagamento das verbas 

rescisórias  

Aviso Prévio 

 

É a comunicação da rescisão do contrato de trabalho por uma das partes, empregador ou empregado, 

que decide extingui-lo, com a antecedência que estiver obrigada por força de lei. 
 

Vale alimentação 

 

É o termo utilizado para o benefício dado aos empregados para que eles se alimentem durante o 

período de trabalho. 

 

Vale transporte 

 

É o benefício que o empregador antecipará ao trabalhador para utilização efetiva em despesas de 

deslocamento residência-trabalho e vice-versa. 
 

Férias 

proporcionais 

 

São férias devidas nas hipóteses de dispensa sem justa causa, término de contrato a prazo e quando 

de rescisão motivada pelo empregado no pedido de demissão, inclusive quando o empregado possuir 

menos de um ano de serviço na mesma empresa. 

 

Danos morais 

 

A oportunidade da reparação do prejuízo por dano moral é gerada na hipótese de o indivíduo entender 

que foi lesado a sua privacidade, pelo fato de suas informações ou acontecimentos terem sido tornadas 

públicas por conta de terceiros. Cabe expressamente à Justiça do Trabalho a competência para 

processar e julgar ações envolvendo a indenização por prejuízos morais que tenham origem na relação 

de emprego. 

 

Fonte: Elaborado conforme de Gomes (2019) 

 

 Destaca-se que em 100% das atas de sentenças com condenações subsidiárias, 

proferidas pelos juízes do TRT da 3ª Região ao IF Sudeste MG, apurou-se que há destaque da 

condenação por culpa in vigilando, ou seja, falta de fiscalização do cumprimento das obrigações 

trabalhistas pela instituição (TRT, 2019). 

Diante o exposto, o resultado da pesquisa documental vem corroborar com a 

recomendação feita no relatório de Auditoria Interna n. 2, de 2015, em que a auditora orienta a 

elaboração de um método para padronizar os procedimentos de avaliação dos fornecedores de 

serviços (IF SUDESTE MG, 2015). 

Essa orientação visa auxiliar a mitigação dos riscos trabalhistas com condenação 

subsidiária a que o IF Sudeste MG está exposto, principalmente pela falta de fiscalização de 

contrato, conforme apontado em 100% das sentenças condenatórias, além de obter uma melhor 

qualidade nos serviços contratados. Tal recomendação também é corroborada nessa  pesquisa  

pelos gestores e fiscais de contratos de serviços.  

Após apresentar os resultados da pesquisa documental, a seção seguinte conterá os 

resultados das entrevistas realizadas com gestores de contratos de serviços. 
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3.4.2 Resultados das entrevistas com os gestores de contratos 

 

Os resultados dessa análise referem-se ao questionário aplicado aos seis gestores de 

contratos entrevistados, cujo roteiro encontra-se no Apêndice C. Para a transcrição, utilizou-se 

a letra “G”, indicando gestor, seguida de um número para identificar cada gestor entrevistado.  

Para iniciar a entrevista, buscou-se conhecer o perfil dos seis servidores que exercem 

suas atividades na função de gestores de contrato, como sintetizado no Quadro 20. 

 

  Quadro 20 - Perfil dos gestores de contrato 

Gestor Faixa etária Cargo 
Tempo de serviço 

no IF Sudeste MG 
Grau de Instrução 

G1 >30 e < 40 anos Assistente em Administração >5 e < 10 anos Superior completo 

G2 >40 e < 50 anos Assistente em Administração >5 e < 10 anos 
Superior 

incompleto 

G3 >40 e < 50 anos Administrador >5 e < 10 anos Superior completo 

G4 >30 e < 40 anos Assistente em Administração >5 e < 10 anos Superior completo 

G5 >40 e < 50 anos Administrador >5 e < 10 anos Superior completo 

G6 >40 e < 50 anos Administrador >5 e < 10 anos Superior completo 

 Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Após conhecer o perfil dos gestores, o início da entrevista teve como objetivo conhecer 

a rotina diária de trabalho do gestor de contrato. Os entrevistados relataram que o trabalho diário 

é basicamente uma rotina de resolução de problemas, ou seja, conforme surgem os problemas, 

vai-se buscando as soluções. Para G1:  

A tarefa é muito árdua com a equipe reduzida. Até hoje, não conseguimos fazer as 

adaptações que orienta a IN n. 5, de 2017, ou seja, não conseguimos adaptar nossos 

os contratos. Toda execução fica nas mãos dos fiscais e só sabemos o que está 

acontecendo quando surgem os grandes problemas, principalmente os de natureza 

trabalhista. Isso é um risco muito grande a que estamos expostos (G1).  

 

De maneira idêntica, G2 e G3 respondem que: 

Muitas chefias não têm conhecimento do trabalho que é desempenhado e não dão a 

devida importância, não aceitam que as mudanças são para melhorias na execução 

e gestão dos contratos. Assim o trabalho fica acumulado e a instituição acaba 

correndo vários riscos, como ficar sem serviços, processos judiciais e prorrogações 

das dispensas emergenciais por falta também de planejamento. Tudo isso assusta 

muito (G2 e G3).  
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Relata G4 “que são muitos problemas diariamente que precisam de análises criteriosas 

para não tomar a decisão errada e se for contrato de serviços terceirizados, toda precaução é 

pouca”. G5 enfatiza que: 

O gestor fica por conta de resolver os problemas diários que surgem, alimentar o 

Programa SIPAC e realizar a parte formal dos contratos, ou seja, redigir os 

contratos, as prorrogações e aditivos e realizar outros procedimentos. Mas a falta de 

servidores para trabalhar como gestor de contrato é um fator preocupante, pois há 

muito trabalho a ser realizado que somente é feito quando se está no limite para 

executá-lo (G5). 

G6 relata que:  

Aqui exerço a função de gestor e gestor setorial, não há servidores suficientes para 

trabalhar com contratos.  Dou auxílio para o fiscal que chegou recentemente. Então 

os serviços ficam acumulados, não há tempo necessário para acompanhar a execução 

dos serviços terceirizados. Esse acompanhamento só é realizado quando a empresa 

dá problema. Daí costuma ser tarde demais para contornar a situação e a 

consequência disso, é mais serviços e muitos riscos (G6).  

 

Diante das respostas dos gestores, evidencia-se que não existe uma gestão dos serviços 

terceirizados organizada. Há muito trabalho e muitas dificuldades enfrentadas pelos gestores de 

contrato que não conseguem organizar e planejar a gestão como um todo, fato evidenciado pela 

falta de servidores no setor de contrato. 

Seguindo para a próxima pergunta que aborda sobre os riscos e desafios na gestão dos 

fornecedores de serviços terceirizados, G1 relata que “a falta de planejamento e estudos 

preliminares para a contratação aliado à falta de capacitação dos servidores, hoje é um grande 

risco e um desafio”. Para G2 e G3, “desafio é trabalhar com poucos servidores  no setor de 

contratos, gerando muita responsabilidade e assim o risco de cometer um erro é muito grande”. 

G4 e G5 consideram que: 

 

O desafio é trabalhar sem um instrumento para orientar a fiscalização dos contratos,  

de como fazer uma avaliação do fornecedor para saber se tem condições de continuar 

executando o contrato, pois a fiscalização do contrato é um ponto muito vulnerável a 

erros, pois em muitas situações, tem-se que agir na base do eu acho que é assim, ou 

assim é a melhor forma (G4 e G5).  

Para G6: 

O desafio é fazer a máquina girar, principalmente fazer a alta administração entender 

o quanto é importante fazer a  gestão e avaliação dos fornecedores de serviços 

terceirizados. Existe muita cobrança, mas não dão condições para esse serviço ser 

realizado. Temos que trabalhar a avaliação dos fornecedores para termos bons 

fornecedores e como consequência uma boa prestação de serviços (G6).   

 

Quanto aos riscos enfrentados, relatou G1: 

A falta de planejamento na contratação e a baixa qualidade dos serviços prestados 

pelas empresas, são riscos reais. Talvez esses riscos poderiam ser minimizados se 

passassem por um processo de avaliação constante. Normalmente o que se tem, 

quando o contrato está próximo de terminar, o fiscal emite um parecer sobre a 

prestação de serviços, ou seja, o que ele acha. Daí verificamos que cada fiscal tem 

um parâmetro de avaliação. Se tivéssemos um check list de avaliação ajudaria a 
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padronizar esse procedimento e realmente ter critérios de avaliação. Essa falta de 

indicadores de avaliação e a subjetividade do fiscal na emissão do parecer é um risco 

muito grande tanto para o fiscal quanto para a instituição (G1).  

 

G2 expõe que quanto aos riscos: 

Os maiores riscos estão atrelados às reclamatórias trabalhistas, pois a instituição 

acaba pagando o contrato duas vezes. Essa situação pode estar atrelada por falta de 

conhecimentos apurados dos fiscais de contratos, falta de capacitação e excesso de 

trabalho dos fiscais. Outra coisa, a falta de um instrumento que oriente o fiscal a 

executar suas atividades, um passo a passo (G2).  

 

G3 responde que “um risco a que estamos expostos é o abandono do contrato pelas 

empresas contratadas, gerando muito transtorno, o maior deles é o risco trabalhista, por isso 

temos que ficar atentos o tempo todo, qualquer deslize da empresa, é motivo de ficarmos 

atentos”. G4 enfatiza que: 

O maior risco do contrato na Administração Pública é a fiscalização de contratos 

malfeita, falta de conhecimentos em legislação trabalhista; a falta de avaliações que 

deveriam ser feitas com os fornecedores,  a falta de punições, as chamadas sanções 

administrativas para tirar do mercado as empresas que não prestam um bom serviço 

e não tem responsabilidade com seus empregados. Esse é um grande risco e que causa 

muita dor de cabeça! (G4).  

 

G5 declara “riscos são muitos, ainda mais quando se trata de terceirização aliado a falta 

de servidores capacitados e que queiram de fato exercer a função de fiscal”. Para G6, com 

resposta idêntica a G2, diz que “contratar terceiros já é risco e sem acompanhamento e 

fiscalização, a instituição com certeza irá pagar duas vezes o contrato”. 

Em suma, os gestores responderam que os maiores riscos enfrentados na contratação de 

serviços são: falta de planejamento e estudos preliminares para a contratação de serviços,  falta 

de servidores no setor de contratos, falta de capacitação para os servidores realizarem a 

fiscalização dos contratos, falta de parâmetros para avaliar o fornecedor de serviços, baixa 

qualidade dos serviços prestados, desconhecimento  das leis trabalhistas, falta de pagamento de 

salários e benefícios aos terceirizados, falta de conhecimento sobre o recolhimento do FGTS e 

direitos rescisórios dos funcionários, as reclamatórias trabalhistas advindas da falta de 

fiscalização nos contratos de serviços, falta de um documento detalhado para auxiliar na 

avaliação dos serviços e realização da fiscalização, abandono do contrato pelas empresas e a 

descontinuidade dos serviços contratados. 

Quanto ao questionamento sobre as capacitações dos servidores, G1 informa que “os 

servidores aqui no campus que têm mais conhecimentos, que já têm a expertise da fiscalização 

sempre ajuda o colega, mas capacitação, só se pedir e com uma justificativa que convença o 

chefe”. Do mesmo modo, G2 responde que: 
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As capacitações não são disponibilizadas pois alegam falta de orçamento, mas no 

final do ano verificamos que sempre sobra algum financeiro. A política de 

capacitação, ou seja, a melhoria da qualidade dos serviços a serem realizados, 

principalmente na área de gestão de fornecedores é sempre deixada de lado (G2).  

 

Para G4: 

A capacitação sempre foi restrita, mas nós gestores precisamos de capacitações 

específicas para a gestão dos fornecedores, com questões práticas para realização 

das atividades. Só assim poderemos ter conhecimentos para tentar implantar ou 

implementar melhorias e reduzir riscos (G4).  

 

Entretanto, menciona G5 que “não há disponibilização voluntária por parte da 

administração em capacitar os servidores, mas quando parte do servidor a solicitação, o diretor 

geral do campus sempre autoriza”. Sob o mesmo ponto de vista, G3 e G6 dizem que: 

 

As capacitações não acontecem antes dos servidores iniciarem as atividades. 

Normalmente quem já está realizando as atividades e tem algum conhecimento, vai 

repassando as informações, e isso acaba gerando um risco de estar fornecendo 

alguma informação errada. Mas normalmente é autorizada a capacitação para quem 

irá iniciar os serviços (G3 e G6).  

 

Verifica-se que quanto à capacitação dos servidores que realizam a gestão e fiscalização 

dos contratos, não existe uma política a nível institucional. Cada campus tem a liberdade de 

capacitar seus servidores. 

Após inteirar sobre a capacitação dos servidores, a pergunta seguinte abordou sobre  

como os gestores acompanham a execução e a fiscalização dos contratos de serviços.  G1 e G6 

são unânimes em declarar que “não há tempo, apenas em casos extremos é feito o 

acompanhamento”. Para G2: 

 

Apesar das orientações  contidas na  IN nº 5 de 2017 deixar claro que o gestor é quem 

tem que acompanhar toda a execução do contrato, atestar a nota fiscal, tomar 

providências quanto às inexecuções contratuais, e que o fiscal é mero auxiliar do 

gestor, é impossível atender a orientação da IN nº 5 de 2017 e acompanhar a 

execução do contrato. Precisamos modelar os processos para executar melhor o 

trabalho (G2).  

 

G3 e G4 alegam que “não há tempo para acompanhar a execução do contrato, somente 

em casos extremos, quando há alguma penalização, temos que nos inteirar da execução, mas 

isso não é acompanhamento”. Continua G4: 

 

Tenho ciência da necessidade e responsabilidade do gestor quanto ao 

acompanhamento do contrato. Gestor é como um guarda-chuva, tem que abarcar o 

contrato como um todo, tem que conhecer o que acontece na gestão do seu contrato, 

sou responsável por ele. Mas sou o único gestor do campus, faço gestão de 

aproximadamente vinte e sete contratos (G4).  
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Entretanto, G5 declara que: 

 

Não conheço a execução e não há necessidade de conhecer. Basta apenas os fiscais 

seguirem as orientações da instrução normativa. Aqui os gestores acabam 

conhecendo um pouco, por conversas no setor, mas o fiscal não é obrigado a fazer 

nenhuma prestação de contas do que ele faz, a responsabilidade é dele. Quando existe 

alguma dúvida decidimos em conjunto no setor, mas nada é oficializado, há apenas 

um consenso do que deve ser feito. A única preocupação do gestor é a de ficar no pé 

do fiscal para tomar providências em cobrar os procedimentos de prorrogação do 

contrato, para saber se a empresa vai querer ou não prorrogar o contrato para não 

passarmos apertos para fazer nova licitação (G5).  

 

Diante o exposto, infere-se que não há acompanhamento dos gestores dos contratos 

quanto à execução e fiscalização dos contratos de serviços terceirizados, apesar da maioria ter 

conhecimento de que é uma atribuição do gestor realizar esse acompanhamento. 

Continuando a entrevista, a próxima pergunta está relacionada aos procedimentos e 

orientações internas para a gestão e avaliação de fornecedores de serviços terceirizados. Todos 

os gestores foram unânimes em dizer que possuem conhecimentos de que os fiscais 

administrativos de contrato possuem check list elaborados conforme entendimento de cada um 

para acompanhamento fornecedor no que tange a parte trabalhista. Geralmente trata-se de uma 

lista de documentos que a empresa deve entregar, nada além disso. Quanto à avaliação, não há 

nenhuma orientação ou procedimento interno para que os fornecedores sejam avaliados. 

Acrescenta G1 que: 

Deveríamos ter procedimentos padronizados para fazer toda essa gestão, isso 

ajudaria a evitar diversos entendimentos sobre um mesmo assunto, ou seja, toda a 

instituição trabalharia da mesma forma. Constantemente ouço de fornecedores que 

prestam serviços em outros campi, que cada campus trabalha de uma forma, tratam 

o mesmo objeto de contratação de maneiras diferente e isso acaba dificultando a 

logística da nossa prestação de serviços (G1).  

 

Complementa G2 que “deveríamos avaliar os fornecedores para termos uma  melhor 

qualidade de serviços e eliminar do mercado aquelas que prestam maus serviços”.  

Verifica-se que os gestores apenas possuem conhecimentos de que há algum tipo de 

procedimento desenvolvido pelo fiscal do contrato para acompanhar os fornecedores quanto às 

obrigações contratuais, mas nada é padronizado. Cada servidor faz seu controle de acordo com  

conhecimento e entendimento próprios.  

Quanto à comunicação entre gestor e fiscal administrativo de contrato, percebe-se que 

não existe uma comunicação contínua. Normalmente quando os gestores precisam de alguma 

informação entram em contato com o fiscal, e vice-versa. G2 e G3 mencionam de forma 

idêntica que “os fiscais quando precisam entram em contato, mas isso é um termômetro, se os 

serviços estão transcorrendo bem não nos procuram, mas quando algo está acontecendo e não 
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conseguem resolver, entram em contato”. Para G1 e G5 “a comunicação se dá de forma mais 

constante quando os fiscais solicitam alguma sanção por falta de descumprimento contratual”. 

Para G4: 

Os servidores que são designados através de portaria interna para exercerem as 

atividades de fiscal de contrato, têm também em suas atribuições diárias as atividades 

relacionadas aos cargos a que estão vinculados. Não realizam somente a fiscalização 

de contratos. É muito trabalho para esses servidores! E muitas vezes  ficam sem tempo 

acompanhar a execução do contrato e não conseguem dar um feedback sobre o que 

está acontecendo, pois priorizam as atividades diárias do cargo que exercem dentro 

da instituição. Não é dado a esses servidores, a permissão de ficarem somente com 

as atribuições de fiscalizar contratos, da mesma forma como é feita com o gestor de 

contrato. O ideal seria um setor de fiscalização onde o servidor exercesse somente a 

fiscalização dos contratos. Acredito que assim, não só a comunicação, mas também 

o acompanhamento dos contratos seria bem melhor (G4). 

 

G6 relata que: 

Aqui os fiscais têm muitas dúvidas quanto à guia de recolhimento do FGTS e 

observamos que são muitas informações importantes contidas na guia e que não 

temos conhecimentos suficientes para entender e apurar as informações contidas, daí 

quando temos tempo, nós estudamos esse documento, mas é muito difícil. Esse assunto 

é o nosso momento de comunicação (G6). 

 

De acordo com as respostas sobre comunicação entre gestores e fiscais, fica evidente 

que quase não há comunicação, apenas em casos em que o fiscal não consegue resolver alguma 

intercorrência na execução do contrato. 

Em seguida, foi indagado aos gestores sobre a solicitação de providências quanto a 

algum descumprimento trabalhista por parte dos fornecedores com seus empregados. Os 

gestores foram unânimes em dizer que sempre há solicitação para que seja apurada a 

possibilidade de alguma penalidade quanto a esse descumprimento. G5 acrescenta que “às 

vezes temos que ter tolerância com o fornecedor e decidimos que não cabe a abertura de 

qualquer providência administrativa, desde que o fornecedor regularize a situação e que não 

seja reincidente”. 

Para conhecer se há indicadores de desempenho para avaliar os fornecedores de 

serviços, os gestores foram unânimes em responder que não existe. G2 reitera que “não há 

avaliação de desempenho dos fornecedores. A única avaliação é feita subjetivamente pelo fiscal 

quando está terminando o contrato para termos um documento formal dando suporte a 

prorrogação do contrato”. 

Em seguida, os entrevistados foram indagados se há algum procedimento para avaliar o 

fornecedor de serviços terceirizados, objeto de pesquisa desse trabalho. Os gestores G1, G2, G3 

e G6 responderam de maneira idêntica que não fazem avaliação dos fornecedores, mas que esse 
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é um procedimento necessário para melhorar a qualidade dos serviços contratados e que deveria 

ser implantado na instituição. 

G4 responde que: 

Em geral o procedimento é avaliar o comportamento do fornecedor durante a 

execução do contrato para verificar se valeria a pena renovar o contrato. Se mantém 

a documentação trabalhista em dia, se paga salários e se recolhe FGTS. Focamos 

muito na parte trabalhista, e deixamos a qualidade dos serviços de lado. Parece até 

que estamos contratando trabalhadores e não serviços. Não existe uma avaliação 

formal, não se avalia todo o cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor, 

ou seja. o desempenho. Se houvesse ele poderia estar ciente dessa avaliação quando 

o edital de contratação fosse publicado. Daí daríamos ciência que seria avaliado 

durante todo o contrato. Talvez seria uma forma de selecionar melhor os 

fornecedores a participarem do certame (G4).  

 

Já G5 indica que: 

Ainda não temos nenhum procedimento, temos tentado criar, mas é muito difícil, pois 

não temos tempo para ficar pesquisando e buscando um norte para preparar um 

material. É uma deficiência nossa e temos que sanar. Existe uma avaliação quando 

está próximo a uma prorrogação do contrato, que é feita pelo fiscal, mas verifica se 

os salários foram pagos em dia, se o funcionário é cordial, se ele está atendendo nos 

serviços. Mas essa avaliação é bem subjetiva (G5).  

 

Nessa indagação aos gestores, fica evidente que não há um procedimento de avaliação 

dos fornecedores, mas os gestores entendem que deveria ser implantado e que essa avaliação 

poderia ajudar na qualidade dos serviços prestados e seria uma maneira de selecionar melhor 

os fornecedores. 

Para finalizar a entrevista, foi solicitado que eles apresentassem sugestões ou questões 

relevantes para avaliar o fornecedor de serviços. Em geral, as sugestões foram de padronizar os 

procedimentos de gestão e fiscalização de contratos de serviços sendo sugerido: traçar o modelo 

de processo em que fique bem definido quais são as atribuições do gestor e do fiscal; capacitar 

gestores e fiscais de contrato; desenvolver indicadores para avaliar o desempenho dos 

fornecedores; elaboração de um modelo para avaliar a qualidade dos serviços prestados; 

elaboração de um checklist ou um modelo que contenha uma orientação para fiscalizar a parte 

trabalhista dos contratos de serviços terceirizados e relatórios de controles para acompanhar a 

execução dos serviços. 

Em suma, as sugestões dos gestores de contratos vêm corroborar com um dos pontos 

fracos da instituição, que é a falta de procedimentos internos e padronização de procedimentos, 

inclusive para gerir os contratos de prestação de serviços, como a avaliação de fornecedores de 

serviços. 

Após a análise das entrevistas com os gestores, na próxima seção serão apresentados os 

resultados obtidos através de questionário aplicado aos fiscais de contratos do IF Sudeste MG. 
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3.4.3 Resultados do questionário aplicado aos fiscais de contratos 

 

Os resultados do questionário enviado aos quatorze fiscais de contratos de serviços do 

IF Sudeste MG, apresentado no Apêndice D, está dividido em três partes: na primeira parte, 

procurou-se identificar de forma geral o trabalho dos fiscais de contrato. A segunda parte teve 

o objetivo de identificar a frequência do acompanhamento da execução contratual; e a terceira 

parte, a frequência do acompanhamento das obrigações trabalhistas a que o fornecedor está 

submetido. 

 

3.4.3.1 Parte I - Contextualizar e identificar conhecimentos dos fiscais de contratos 

  

O objetivo da primeira parte do questionário foi identificar os conhecimentos para o 

desempenho das atividades dos fiscais para acompanhar os contratos de serviços. Antes disso, 

buscou-se conhecer o perfil dos fiscais de contrato, sintetizado no Quadro 20. 

 

Quadro 21 - Perfil dos fiscais de contrato 

Fiscal Faixa etária Cargo 
Tempo de serviço no 

IF Sudeste MG 
Grau de Instrução 

1 >20 e < 30 anos Auxiliar em Administração >1 e < 5 anos Superior completo 

2 >30 e < 40 anos Auxiliar em Administração >1 e < 5 anos Especialização 

3 >40 e < 50 anos Assistente em Administração >5 e < 10 anos Especialização 

4 >40 e < 50 anos Assistente em Administração >5 e < 10 anos Especialização 

5 >30 e < 40 anos Assistente em Administração >5 e < 10 anos Especialização 

6 >40 e < 50 anos Assistente em Administração >0 e < 1 ano Superior incompleto 

7 >30 e < 40 anos Assistente em Administração >1 e < 5 anos Superior completo 

8 >40 e < 50 anos Assistente em Administração >1 e < 5 anos Especialização 

9 >40 e < 50 anos Assistente de Alunos >15 e < 20 anos Especialização 

10 >20 e < 30 anos Técnico em Laboratório >1 e < 5 anos Superior incompleto 

11 >20 e < 30 anos Téc. Tecnologia da Informação >1 e < 5 anos Superior incompleto 

12 >40 e < 50 anos Téc. Tecnologia da Informação >1 e < 5 anos Superior completo 

13 >40 e < 50 anos Téc. Alimentos e Laticínios >1 e < 5 anos Mestrado 

14 >30 e < 40 anos Nutricionista >5 e < 10 anos Especialização 

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O Quadro 22, apresenta a descrição sumária das atividades do cargo exercido pelos 

servidores que foram designados para exercerem a função de fiscal de contrato. Desta forma 

além de exercerem as atividades diárias do cargo que ocupam, executam também as atividades 
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da função de fiscal de contrato, ou seja, acumulam atribuições do cargo com as atribuições de 

fiscal de contrato. 

 

Quadro 22 - Descrição sumária das atribuições dos cargos dos fiscais de contrato e função           

de fiscal de contrato 

                                                                                                                                                                    (continua)             

Cargo Descrição sumária 

Auxiliar em 

Administração 

 

Assiste no levantamento e distribuição dos serviços administrativos, auxiliando na 

elaboração da política de sua área de atuação e  participando da elaboração de projetos, 

estudos e análise para melhoria dos serviços; Organiza e executa atividades 

administrativas nas áreas de gestão de pessoas, administração, acadêmica, orçamento, 

finanças e patrimônio, logística e de secretaria; atende usuários, fornecendo e recebendo 

informações; trata de documentos e atos administrativos, cumprindo todo o procedimento 

necessário   referente   a eles;   preparar   relatórios   e   planilhas. 

 

Assistente em 

Administração 

 

Executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 

logística; atende fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações obre 

produtos e serviços; trata de documentos variados. 

 

Técnico em Tecnologia da 

Informação 

 

Desenvolve sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos 

de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; 

projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de 

trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de 

programação e ferramentas de desenvolvimento. Assessor nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

Nutricionistas 

 

Presta assistência nutricional a indivíduos e coletividades planeja, organiza, administra e 

avalia unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participa 

de programas de educação nutricional. 

 

Administrador 

 

Planeja, organiza, controla e assessora as organizações nas áreas de recursos humanos, 

patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementa 

programas e projetos; elabora planejamento organizacional; promove estudos de 

racionalização e controla o desempenho organizacional. 

 

Assistente de Aluno 

 

Assiste e orienta os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade 

e higiene, dentro das dependências escolares.  Assiste o corpo docente nas unidades 

didático-pedagógicas com os materiais necessários e execução de suas atividades. Auxilia 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Utilizar recursos de informática.  

 

Técnico em Assuntos 

Educacionais 

 

Coordena   as   atividades   de ensino, planejamento, orientação, supervisionando e 

avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo 

educativo. Assessora nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Técnico em Laboratório 

 

Executa trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando 

ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos 

específicos. Assessora nas atividades de ensino, pesquisa extensão. 

 

Técnico em Secretariado 

 

Transforma a linguagem oral em escrita, registrando falas em sinais, decodificando os em 

texto; revisam textos e documentos; organizam as atividades gerais da área e assessoram 

o seu desenvolvimento; coordenam a execução de tarefas; redigem textos e comunicam-

se, oralmente e por escrito. 

 

Técnico em Alimentos e 

Laticínios 

 

Planeja o trabalho de processamento, conservação e controle de qualidade de insumos para 

a indústria alimentícia de alimentos e laticínios. Participa de pesquisa para melhoria, 

adequação e desenvolvimento de novos produtos e processos sob supervisão.  
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 (conclusão) 

Função Descrição sumária 

Fiscal administrativo de 

contrato 

 

Acompanha os aspectos administrativos da execução dos serviços nos contratos de 

serviços terceirizados quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como 

quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento. 
 

  Fonte: Elaborado através de Brasil (2017); CBO (2012) 

 

A primeira pergunta do questionário teve o objetivo de saber como o servidor da 

instituição teve conhecimento de que seria designado fiscal administrativo de contratos de 

serviços terceirizados. Os dados obtidos estão informados na Tabela 1. 

      

       Tabela 1 - Designação como fiscal de contrato 

ITENS Frequência % 

Consulta prévia à designação de fiscal 2 14 

Através de comunicado formal  2 14 

Após a publicação da portaria de designação de fiscal 8 58 

Outros 2 14 

                                             TOTAL 14 100 

         Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Infere-se que a maioria dos servidores designados para acompanhar e realizar a 

fiscalização dos contratos de serviços terceirizados, só teve conhecimento sobre a atribuição da 

função de fiscal, depois que a portaria de designação foi publicada. Apenas 14% dos 

respondentes foram consultados previamente e outros 14% foram comunicados formalmente 

sobre a atribuição da função.   

Quantos aos conhecimentos sobre contrato e legislações pertinentes para exercer as 

atribuições de fiscal de contratos de serviços, tem-se os resultados na Tabela 2. 

 

         Tabela 2 - Conhecimentos legais para realizar a fiscalização 

ITENS Frequência % 

Não tenho  4 28 

Tenho pouco conhecimento  2 15 

Tenho conhecimento suficiente 7 50 

Tenho bons conhecimentos  1 7 

                                             TOTAL 14 100 

          Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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 Verifica-se que sete fiscais declararam ter conhecimentos legais suficientes para realizar 

a fiscalização de contratos e apenas um fiscal declarou ter bons conhecimentos. No entanto, 

dois fiscais declararam ter pouco conhecimento, quatro fiscais declararam não ter 

conhecimentos suficientes e mesmo assim fiscalizam os contratos. Dessa forma, depara-se com 

a metade dos servidores se declarando com conhecimentos legais suficientes para realizarem a 

fiscalização dos contratos.  

 A pergunta seguinte abordou as capacitações dos servidores. Pode-se verificar que não 

é prática da instituição, segundo pesquisa, fazer a capacitação do servidor antes de iniciar as 

atividades de fiscalização de contratos. Geralmente as capacitações são ofertadas após iniciarem 

as atividades, mas ainda assim existem servidores que declararam não terem sido capacitados, 

conforme Tabela 3. 

 

        Tabela 3 - Capacitação para exercer as atribuições de fiscal de contrato 

ITENS Frequência % 

Sim houve capacitação antes de iniciar as atividades  1 7 

Sim, houve capacitação depois de iniciar as atividades 7 50 

Não houve capacitação  6 43 

                                             TOTAL 14 100 

          Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Após conhecer sobre as capacitações realizadas, procurou-se conhecer se os fiscais se 

mantêm atualizados sobre as legislações pertinentes às atribuições de fiscal de contrato. A 

resposta foi que 58% dos servidores designados para serem fiscais de contrato se mantêm 

atualizados com a legislação para executarem o trabalho, conforme Gráfico 5. 

 

                   Gráfico 5 - Atualização quanto à legislação vigente 

                        Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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 A pergunta seguinte foi referente à disponibilidade de tempo para realizar a fiscalização 

de contratos, tendo em vista que os servidores têm que exercer outras atividades diárias 

inerentes ao cargo que ocupam, ou seja, não fazem somente a fiscalização. O resultado está 

representado no Gráfico 6. 

 

                     Gráfico 6 - Tempo disponível para fiscalizar contrato 

 

 
                             Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Apenas quatro fiscais de contrato, ou seja, 28% dos fiscais declaram ter tempo suficiente 

para exercer as atividades. A maioria dos fiscais declarou não ter tempo suficiente para 

fiscalizar os contratos. E essa indisponibilidade de tempo pode comprometer a qualidade da 

fiscalização dos contratos e o acompanhamento dos fornecedores.  

Na próxima pergunta, foi possível saber se há algum modelo para os fiscais se 

orientarem para realizarem suas atividades conforme Tabela 4. 

 

             Tabela 4 - Modelo para auxiliar na fiscalização de contratos 

ITENS Frequência % 

Não há nenhum modelo de orientação. 6 43% 

Sim, há um checklist ou outro controle desenvolvido pelo 

fiscal. 
7 50% 

Outros. 1 7% 

                                             TOTAL 14 100 

                Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 De acordo com as respostas, sete fiscais, ou seja, 50% possui um checklist ou outro 

controle para exercerem suas atividades, entretanto, 6 fiscais, totalizando 43% exercem as 

atividades sem nenhum tipo de controle para auxiliá-los, gerando riscos quanto à falta de 
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apresentação de algum documento por parte da empresa. Esse checklist é uma listagem que 

consta quais os documentos trabalhistas o fornecedor deve apresentar mensalmente conforme 

contrato.  

 Necessário também foi conhecer se os fiscais utilizam algum indicador de desempenho 

para avaliar o fornecedor de serviços terceirizados. Constatou-se que não utilizam  indicadores 

para avaliar o fornecedor de serviços terceirizados, conforme Gráfico 7. 

 

                Gráfico 7 - Indicador de desempenho para avaliar o fornecedor de serviços 

 

                    Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Para finalizar a primeira parte do questionário, a pergunta foi se os fiscais realizam 

algum tipo de avaliação de fornecedores de serviços terceirizados e qual seria a sua 

periodicidade. Apurou-se que existe uma avaliação referente à execução do contrato, quando 

vão tratar com o gestor sobre uma possível prorrogação ou não do contrato, sendo, portanto, 

uma avaliação anual. Relataram no questionário, na opção “Qual”, que não há um modelo 

padrão a ser seguido, apenas emitem um memorando com base na percepção individual sobre 

o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa.  

Após identificar os conhecimentos dos fiscais de contratos, a segunda parte do 

questionário irá apurar a frequência do acompanhamento da execução dos serviços. 

 

3.4.3.2 Parte II - Identificar a frequência do acompanhamento da execução contratual 

 

A segunda parte do questionário está subdividida em três seções e teve como objetivo 

conhecer a frequência de acompanhamento dos fiscais frente as recomendações dispostas em 

legislações que regulamentam a contratação de serviços na Administração Pública.  

As questões propostas tratam de orientações esparsas contidas na Lei 8.666/93 e na 

Instrução Normativa de n. 5, de 2017, do MPDG. Esta segunda parte também contou com a 
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adaptação de algumas perguntas contidas nas pesquisas da dissertação de mestrado de Rita de 

Cássia Pinto Marinho (2012), Hamilton Mendes da Cunha (2016) e Antonia Karina Barroso 

Gouveia Cunha (2017).  

Dessa forma será apresentada, em tabelas, a apuração dos resultados da segunda parte 

do questionário. Foi solicitado aos fiscais de contrato que utilizassem uma escala Likert de 5 

pontos para responder as perguntas que se seguem: (1) nunca; (2) raramente; (3) eventualmente; 

(4) frequentemente e (5) sempre. 

Na apuração do resultado da primeira subdivisão do questionário, verificou-se a 

frequência de acompanhamento nos documentos de regularidade fiscal, trabalhistas e registros 

de ocorrências verificadas durante a fiscalização do contrato, conforme Tabela 5. 

      

   Tabela 5 - Acompanhamento dos documentos contratuais 

Ações de acompanhamento [1] % [2] % [3] % [4] % [5] % 

2.1 Documentos           

Recebe todos os documentos trabalhistas 

previstos em contrato e os mantêm 

arquivados. 

0 0% 0 0% 2 14% 4 28% 8 58% 

Anota em documento próprio todas as 

ocorrências relevantes quanto à 

fiscalização administrativa do contrato. 

0 0% 0 0% 7 50% 6 44% 1 6% 

Verifica mensalmente a regularidade da 

certidão de Regularidade do FGTS, 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

e Certidão Negativa de Débitos e Créditos 

Tributários Federais. 

0 0% 6 42% 5 36% 0 0% 3 22% 

Legenda: [1] Nunca [2] Raramente [3] Eventualmente [4] Frequentemente [5] Sempre 

    Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 Verifica-se que para cada item respondido, com maior porcentagem em cada frequência, 

tem-se que 8 fiscais, que corresponde a 58% do total, sempre mantêm em arquivos os 

documentos trabalhistas. Eventualmente 7 fiscais, ou seja, 50% deles, anotam em registro 

próprio as ocorrências relevantes da fiscalização. E raramente 6 fiscais, representando 42% do 

total de fiscais, verificam a regularidade fiscal do fornecedor. Observa-se, portanto, que o 

acompanhamento das certidões de regularidade fiscal e os registros das ocorrências na 

fiscalização têm um acompanhamento deficiente, conforme resultado da pesquisa. 

 Na Tabela 6, serão apresentados os resultados das ações de acompanhamento quanto ao 

conteúdo da parte trabalhista, que contempla entre outros, as irregularidades no pagamento de 

verbas trabalhistas, período aquisitivo de férias e constatação junto ao trabalhador sobre a 

regularidade do recebimento de salário e outros benefícios.  
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 Tabela 6 - Acompanhamento contratual parte trabalhista 
                                                                                                                                                             

Ações de acompanhamento [1] % [2] % [3] % [4] % [5] % 

2.2 Trabalhista           

Mantém-se atualizado com o escopo e as 

cláusulas estabelecidas em contrato quanto 

à fiscalização trabalhista. 

0 0% 0 0% 0 0% 10 72% 4 28% 

Comunica ao gestor do contrato as 

irregularidades trabalhistas observadas 

para providências contratuais (falta 

recolhimento do FGTS, pagamento de 

salários, 13º salário, benefícios, outras 

irregularidades). 

0 0% 0 0% 0 0% 11 78% 3 22% 

Mantém lista atualizada com nome, 

função, salário e local de trabalho dos 

contratados. 

0 0% 0 0% 3 22% 4 28% 7 50% 

Acompanha se o trabalhador está prestando 

o serviço na função para a qual foi 

contratado e se está cumprindo a jornada de 

trabalho. 

0 0% 0 0% 6 44% 4 28% 4 28% 

Acompanha período aquisitivo de férias 

dos trabalhadores. 
0 0% 0 0% 1 6% 7 50% 6 44% 

Acompanha a substituição feita pelo 

fornecedor em caso de ausência de algum 

empregado, exigindo a documentação 

trabalhista obrigatória. 

1 6% 1 6% 6 44% 5 38% 1 6% 

Verifica junto ao trabalhador se a empresa 

está cumprindo com todas as obrigações 

trabalhistas. 

0 0% 0 0% 10 72% 3 22% 1 6% 

Dirige-se formalmente ao preposto da 

empresa recomendado medidas saneadoras 

referente às faltas/ocorrências observadas. 

0 0% 0 0% 8 58% 4 28% 2 14% 

Legenda: [1] Nunca [2] Raramente [3] Eventualmente [4] Frequentemente [5] Sempre 

  Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

  

Quanto à frequência apurada no acompanhamento das questões trabalhistas, verifica-se 

que, de forma eventual, 44% dos fiscais, ou seja, 6 fiscais acompanham se os empregados da 

contratada estão trabalhando nas atividades para as quais foram contratados e o cumprimento 

da jornada de trabalho. No mesmo percentual, acompanham também a substituição realizada 

pelo contratante em caso de ausência de algum empregado verificando a documentação 

trabalhista.  

 De forma frequente, 72%, ou seja, 10 fiscais, mantêm-se atualizados com as cláusulas 

trabalhistas contratuais e verificam com o trabalhador se a empresa está cumprindo todas as 

obrigações trabalhistas. Destaca-se que esse acompanhamento é de suma importância para que 

se possa verificar algum tipo de fraude em algum documento apresentado ou até mesmo sanar 

eventuais irregularidades em tempo hábil. A comunicação do fiscal com o gestor do contrato 

sobre as irregularidades trabalhistas observadas, solicitando as providências contratuais 

cabíveis, é realizada frequentemente por 11 fiscais, ou seja, 78% deles; 50% dos fiscais, ou seja, 
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7 fiscais acompanham com frequência o período aquisitivo de férias. E as recomendações ao 

preposto de medidas saneadoras das ocorrências observadas, são realizadas frequentemente por 

58% dos fiscais de contrato.  

E numa frequência de “sempre”, ou seja, de maneira contínua, 50% dos fiscais mantêm 

uma lista atualizada com nome, função, salário e local de trabalho dos trabalhadores do 

contrato.   

Para completar a primeira parte do questionário enviado aos fiscais de contrato, serão 

apresentadas e na Tabela 7, as ações de acompanhamento referentes à avaliação do fornecedor 

de serviços. 

 

  Tabela 7 - Avaliação do fornecedor 

Ações de acompanhamento [1] % [2] % [3] % [4] % [5] % 

2.3 Avaliação do fornecedor           

Realiza algum tipo de controle para 

mitigar algum tipo de risco na 

terceirização. 

0 0% 9 65% 5 35% 0 0% 0 0% 

Realiza algum tipo de avaliação do 

fornecedor de serviços. 
0 0% 10 72% 4 28% 0 0% 0 0% 

Utiliza indicador de desempenho para 

avaliar o fornecedor de serviços. 
14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda: [1] Nunca [2] Raramente [3] Eventualmente [4] Frequentemente [5] Sempre 

  Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 Destaca-se na apuração do resultado quanto à avaliação do fornecedor de serviços, que 

100% dos fiscais nunca utilizam indicador de desempenho para fazer tal avaliação. Foi também 

apurado que entre as 14 respostas, 10 fiscais, ou seja, 72% deles raramente realizam algum tipo 

de avaliação do fornecedor. Também para 65%, ou seja, 9 fiscais, raramente realizam algum 

tipo de controle para mitigar riscos na terceirização. 

  Em suma, conforme as orientações recomendadas na Lei 8.666/93 e na Instrução 

Normativa n. 5, de 2017, do MPDG, os fiscais de contratos deveriam ter como procedimento 

habituais, ou seja, de maneira constante, todas as ações de acompanhamentos elencadas. No 

entanto, verifica-se que é preciso melhorar a frequência dos acompanhamentos para atender à 

legislação, ou seja, para se ter uma melhor fiscalização de contratos com intuito de mitigar 

riscos, principalmente os riscos trabalhistas. 

Quanto à avaliação do fornecedor, observa-se que a instituição não utiliza nenhum tipo 

de indicador e que raramente ou eventualmente é realizada alguma avaliação de fornecedor de 

serviços. A falta de uma avaliação de maneira frequente pode também ser entendida como um 
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risco para a instituição, pelo fato de não conhecer o desempenho do fornecedor de forma mais 

ampla e não apenas no aspecto trabalhista, mas também na execução dos serviços.   

Para finalizar a análise do questionário aplicado aos fiscais de contrato, a terceira parte 

teve como finalidade conhecer a frequência das atividades realizadas pelo fiscal de contrato 

quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pelo fornecedor. 

 

3.4.3.3 Parte III - Identificar a frequência do acompanhamento das obrigações   

trabalhistas 

 

A terceira parte do questionário está subdividida em três seções. A primeira seção teve 

o objetivo de conhecer a frequência com que os fiscais realizam a fiscalização geral das 

obrigações contratuais em relação à parte trabalhista. A segunda seção buscou conhecer a  

fiscalização mensal das obrigações trabalhistas que o fornecedor tem com seus empregados. Na 

terceira e última seção, a frequência com que são fiscalizados os documentos na extinção do 

contrato de trabalho. 

Sendo assim, a seguir serão apresentadas as tabelas com os resultados apurados. A 

Tabela 8 apresenta os resultados para a fiscalização geral das obrigações trabalhistas 

contratuais, primeira seção da terceira parte da pesquisa. 

 

Tabela 8 - Fiscalização das obrigações trabalhistas contratuais 
                                                                                                                                                                (continuação) 

Ações de acompanhamento [1] % [2] % [3] % [4] % [5] % 

3.1 Fiscalização geral das obrigações contratuais - parte trabalhista. 

Verifica se o número de empregados 

alocados ao serviço pela contratada está 

em conformidade com o contrato. 

0 0% 0 0% 7 50% 7 50% 0 0% 

Confere o registro contratual na Carteira 

de Trabalho, verificando se o cargo e 

salário coincidem com o previsto na 

planilha de custos apresentada e na 

Convenção Coletiva de Trabalho vigente. 

0 0% 0 0% 11 78% 3 22% 0 0% 

Verifica a existência de obrigações 

adicionais de direito do trabalhador 

(Plano de saúde, odontológico, seguro de 

vida, etc.). 

0 0% 0 0% 6 44% 4 28% 4 28% 

Verifica se há condições insalubres ou 

de periculosidade para pagamento ao 

trabalhador. 

0 0% 0 0% 2 14% 8 58% 4 28% 

Verifica se o exame admissional do 

trabalhador está apto para exercer a 

atividade para qual foi contratado. 

0 0% 0 0% 0 0% 10 72% 4 28% 
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(conclusão) 

Ações de acompanhamento [1] % [2] % [3] % [4] % [5] % 

3.1 Fiscalização geral das obrigações contratuais - parte trabalhista. 

Verifica a entrega aos trabalhadores de 

uniformes e equipamentos de proteção 

individual (quando há exigência do 

cargo). 

0 0% 0 0% 7 50% 4 28% 3 22% 

Verifica a data-base de reajuste salarial 

da categoria prevista na CCT e se a 

empresa cumpre a obrigação em tempo 

hábil. 

0 0% 0 0% 9 64% 3 22% 2 14% 

Legenda: [1] Nunca [2] Raramente [3] Eventualmente [4] Frequentemente [5] Sempre 

  Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Para a fiscalização geral das obrigações contratuais quanto à parte trabalhista, constata-

se que para a frequência eventualmente, ou seja, de modo ocasional, 11 fiscais, ou seja, 78%, 

conferem o registro contratual na carteira de trabalho do funcionário; 64%, isto é, 9 fiscais, 

verificam a data-base de reajuste salarial prevista na Convenção Coletiva de Trabalho e o 

efetivo cumprimento desta obrigação em tempo hábil pela empresa. Para as ações de verificar 

se o número de funcionários está em conformidade com o contrato e a utilização de uniformes 

e equipamentos de proteção individual, 7 fiscais, ou seja, 50% dos fiscais realizam a 

fiscalização e 44% dos fiscais, 6 fiscais verificam a existência de obrigações adicionais a serem 

recebidas pelo trabalhador de forma eventual.  

 Frequentemente 10 fiscais, ou seja, 72% deles verificam se o exame admissional está de 

acordo com as atividades a serem exercidas e se os trabalhadores estão aptos a exercê-las e 

58%, ou seja, 8 fiscais verificam se há condições de insalubridade ou periculosidade para 

pagamento de algum desses adicionais ao trabalhador. Igualmente na frequência 

eventualmente, 50% dos fiscais, ou seja, 7 fiscais, conferem se o total de trabalhadores 

disponibilizados para a execução do contrato, está em conformidade com a quantidade 

contratada.  

 A seguir será apresentada a Tabela 9, que irá apresentar o resultado da fiscalização dos 

documentos a serem apresentados mensalmente. 
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 Tabela 9 - Fiscalização dos documentos trabalhistas mensais 
 

Ações de acompanhamento [1] % [2] % [3] % [4] % [5] % 

3.2 Fiscalização dos documentos trabalhistas a serem apresentados mensalmente 

Verifica folha de pagamento analítica 

mensal 
0 0% 6 44% 0 0% 5 34% 3 22% 

Verifica cópia do recibo de pagamento e 

comprovante de depósito bancário. 
0 0% 0 0% 0 0% 2 14% 12 86% 

Verifica o comprovante de pagamento de 

benefícios suplementares obrigatórios por 

foça de lei ou Convenção Coletiva de 

Trabalho (vale-transporte, vale-alimentação 

etc.). 

0 0% 0 0% 2 14% 8 58% 4 28% 

Verifica o recolhimento do FGTS e INSS. 0 0% 0 0% 14 100% 0 % 0 % 

Solicita extrato do FGTS ao trabalhador. 0 0% 6 44% 0 0% 4 28% 4 28% 

Solicita comprovante de pagamento de férias 

e 13º salário observando a legislação vigente 

para pagamento. 

0 0% 5 34% 3 22% 2 16% 4 28% 

Certifica se a empresa respeita a estabilidade 

provisória de seus empregados (gestante, 

cipeiro e estabilidade acidentária). 

0 0% 7 50% 3 22% 4 28% 0 0% 

Legenda: [1] Nunca [2] Raramente [3] Eventualmente [4] Frequentemente [5] Sempre 

  Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Quanto à fiscalização dos documentos mensais a serem apresentados pelo fornecedor 

de serviços, para a frequência “raramente”, 50%, ou seja, 7 fiscais, certificam se a empresa 

respeita a estabilidade provisória dos empregados alocados para prestarem serviços no contrato 

que a empresa mantém com a instituição. Quanto a ação de verificar a folha de pagamento 

analítica mensal e solicitar aos funcionários o extrato do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), 44%, ou seja, 6 fiscais responderam que raramente realizam essa ação de 

acompanhamento; e 34% dos fiscais, ou seja, 5 fiscais, solicitam o comprovante de pagamento 

de férias e 13º salário observando a legislação vigente para o pagamento.  

 Para a frequência eventualmente destaca-se que 100% dos fiscais, ou seja, para os 14 

fiscais respondentes do questionário, verificam de forma eventual o recolhimento do FGTS. De 

forma frequente, 58%, ou seja, 8 fiscais, verificam o comprovante de pagamento e benefícios 

suplementares obrigatórios por força de lei ou Convenção Coletiva de Trabalho. E de maneira 

contínua, ou seja, sempre, a pesquisa apurou que 86% dos fiscais, isto é, 12 deles, verificam a 

cópia do recibo de pagamento com o comprovante de depósito bancário. 

Observa-se que para a fiscalização mensal das obrigações trabalhistas, a frequência 

“raramente” aparece em uma quantidade maior de respostas pelos fiscais. Destaca-se que todos 

os fiscais, ou seja, 100% deles, eventualmente solicitam extratos de FGTS e INSS. A solicitação 
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desses dois documentos auxilia na fiscalização desses recolhimentos evitando possíveis fraudes 

por parte do fornecedor. Salienta-se que o recolhimento do FGTS é uma das obrigações em que 

mais há condenação subsidiária para pagamento, como já demonstrado nesta pesquisa, no 

Quadro 4. 

 Finalizando a pesquisa com os fiscais, a Tabela 10 demonstra a apuração da frequência 

com que acontece a fiscalização na extinção contratual. 

 

 Tabela 10 - Fiscalização na extinção contratual 

Ações de acompanhamento [1] % [2] % [3]  % [4] % [5] % 

3.3 Fiscalização dos documentos na extinção contratual 

Verifica o termo de rescisão contratual, 

comprovante de depósito bancário e 

exame demissional. 

0 0% 0 0% 6 44% 8 56% 0 0% 

Verifica o recolhimento da multa do 

FGTS e contribuições previdenciárias. 
0 0% 0 0% 8 56% 6 44% 1 6% 

Verifica o extrato de depósito mensal do 

FGTS. 
0 0% 0 0% 7 50% 6 44% 1 6% 

Legenda: [1] Nunca [2] Raramente [3] Eventualmente [4] Frequentemente [5] Sempre 

  Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Verifica-se que na extinção contratual, 56% dos fiscais, ou seja, 8 fiscais, eventualmente 

verificam o recolhimento da multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e contribuições 

previdenciárias, e 50%, ou seja, 7 fiscais, solicitam o extrato de depósito mensal para a conta 

do FGTS do trabalhador. E frequentemente, 56%, ou seja, 8 fiscais, verificam o termo de 

rescisão contratual, depósito bancário comprovando o pagamento e o exame demissional do 

trabalhador. 

 Após conhecer o resultado da pesquisa com os gestores e fiscais de contrato do IF 

Sudeste MG, na seção seguinte será abordado o mapeamento do processo atual de avaliação 

dos fornecedores. 

 

3.4.4 Mapeamento do processo atual de gestão e fiscalização de contratos 

 

O mapeamento de processo é uma ferramenta gerencial que tem a finalidade de ajudar 

a melhorar os processos existentes ou implementar uma nova estrutura voltada para processos, 

com o objetivo de identificar oportunidades de melhorias nas falhas existentes no processo 

(PRADELLA, 2012; SOUZA, 2014). 
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 Dessa forma, após pesquisa realizada através de entrevista com os gestores e aplicação 

de questionário junto aos fiscais de contrato, aliados à observação participante, uma vez que 

esta pesquisadora tem a função de fiscal de contratos na instituição, foi possível constatar como 

é o procedimento atual de fiscalização, gestão e avaliação dos fornecedores de serviços. 

Assim sendo, utilizou-se do mapeamento de processo para identificar onde residem as 

principais falhas e deficiências, e identificar quais são as possíveis soluções que podem ser 

implantadas ou implementadas para avaliar os fornecedores de serviços com o propósito de 

mitigar os riscos de uma condenação subsidiária na Justiça de Trabalho e obter uma melhor 

qualidade de serviços.  

Diante do exposto e através da pesquisa realizada, foi possível elaborar um fluxograma, 

(Figura 5), para mapear o processo atual da gestão e fiscalização de contrato no IF Sudeste MG, 

utilizando o Software de uso livre denominado Bizagi Modeler, reconhecido pela Object 

Management Group (OMG), que é uma organização internacional de padrões de tecnologia 

(OMG, 2019). 

 

Figura 5 - Processo atual da gestão e fiscalização dos contratos 

      
Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa (2018) 

  

O processo atual, e de acordo com o mapeamento realizado, os servidores designados 

como gestores de contratos, elaboram o contrato, as repactuações, as prorrogações contratuais, 
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os procedimentos de encerramento do contrato além dos procedimentos de aplicação de sanções 

administrativas quando solicitados pelos fiscais de contrato.  

No entanto, na fase da análise da viabilidade de uma prorrogação contratual, o fiscal 

emite um parecer com critérios subjetivos para avaliar o fornecedor, tendo em vista que não 

existem indicadores para realizar tal avaliação. Embasados nesse parecer, os gestores decidem 

pela prorrogação ou não do contrato com o fornecedor. Rotineiramente os gestores alegam que 

resolvem questões pontuais do contrato e que os fiscais acompanham toda a execução contratual 

Dessa forma, após os gestores elaborarem o contrato, encaminham uma cópia para que 

o fiscal tenha conhecimento do objeto da contratação, juntamente com a portaria que o designa 

fiscal de contrato para que inicie a fiscalização administrativa nos documentos trabalhistas 

encaminhados mensalmente pelo fornecedor de serviços. De posse do contrato, o fiscal elabora 

uma planilha com os documentos trabalhistas a serem apresentados pelo fornecedor para 

realizar a fiscalização mensal. Após o recebimento dos documentos enviados pelo fornecedor, 

é realizada uma conferência verificando se os documentos apresentados são os mesmos 

elencados na planilha elaborada. Se todos os documentos tiverem sido apresentados,  o fiscal 

realiza o ateste da nota fiscal, que é uma autorização para pagamento e a encaminha ao Setor 

Financeiro para realizar as retenções tributárias e providenciar o pagamento pelos serviços 

prestados. 

 Caso contrário, se houver falta de apresentação de algum documento, o fiscal comunica 

a irregularidade ao fornecedor estabelecendo um prazo para apresentação dos documentos. Não 

havendo regularização no prazo, o fiscal se comunica com o gestor de contratos relatando os 

fatos para que se faça a análise contratual da viabilidade de aplicar uma sanção administrativa 

e encaminha a fatura ao Setor Financeiro para pagamento somente dos tributos incidentes na 

nota fiscal. Somente após a regularização das pendências verificadas na fiscalização, os valores 

devidos ao fornecedor serão realizados.  

Através do mapeamento do processo atual da gestão e fiscalização dos contratos dos 

fornecedores de serviços, observa-se que existe uma avaliação subjetiva de cada fiscal, ou seja, 

cada fiscal tem seus critérios e entendimentos para avaliar o fornecedor, não há nenhum 

indicador de desempenho para auxiliar na avaliação, conforme responderam 100% dos fiscais 

e gestores na pesquisa. Em geral avalia-se apenas se o fornecedor cumpriu com as obrigações 

trabalhistas com seus empregados. Não existe uma avaliação quanto à qualidade dos serviços 

restados, apenas emitem um documento para formalizar o processo e dar suporte à prorrogação 

contratual.  
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Observa-se também que os fiscais apenas conferem os documentos enviados pelo 

fornecedor de serviços, com um checklist elaborado por cada fiscal de acordo com o contrato, 

ou seja, não há uma verificação efetiva desses documentos, apenas o recebimento. Constata-se 

ainda a pouca comunicação entre gestor e fiscal que está concentrada apenas quando há alguma 

irregularidade trabalhista observada pelo fiscal. 

Após relatar o diagnóstico do problema, no próximo capítulo serão abordadas as etapas 

realizadas para a proposta de solução, ou seja, a elaboração de um método de avaliação de 

desempenho dos fornecedores de serviços.  
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4 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Este capítulo tem como propósito demonstrar as etapas realizadas para propor um 

método gerencial ou artefato de avaliação de desempenho e controle dos fornecedores de 

serviços de conservação e limpeza, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços 

prestados pelo fornecedor contratado e permitir o acompanhamento das obrigações trabalhistas. 

Ao final deste capítulo será apresentado o método proposto, uma sugestão de uso do método no 

processo de gestão e fiscalização de fornecedores, a validação destes junto a um gestor e fiscal 

de contrato, e o plano de ação para que todos os gestores e fiscais de contrato do IF Sudeste 

MG possam usufruir do produto. 

 

4.1– Procedimentos metodológicos para elaboração da proposta de solução 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados partiram de um levantamento bibliográfico, 

que, para Boccato (2006) busca a resolução de um problema por meio de referenciais teóricos 

publicados com o objetivo de reunir informações para serem utilizadas como base para a 

proposta de solução de um problema. 

Desta forma, a pesquisa bibliográfica teve a finalidade de buscar informações para 

contribuir com a elaboração de um método desenvolvido nos moldes da metodologia Design 

Science, que se destina a resolver problemas identificados em uma organização e diminuir a 

lacuna existente entre a teoria e a prática (HEVNER et al., 2004). 

Para a validação do método, foi utilizada a técnica da entrevista semiestruturada com 

um servidor do IF Sudeste MG, que atua como gestor e fiscal de contratos, e possui 

conhecimentos relevantes para avaliar a utilidade e relevância do método desenvolvido. 

 

4.1.2 O método Design Science 

 

A abordagem design science tem como objetivo desenvolver um conhecimento que 

possa ser usado por profissionais em seu campo de atuação para resolução de problemas. Assim 

o novo conhecimento projetado tem de ser aplicado na resolução de problemas específicos ou até 

mesmo para implementar mudanças que tragam melhorias, resultando no emprego do termo 

artefato para o conhecimento gerado pela pesquisa design science (DE SORDI; AZEVEDO; 

MEIRELES, 2015).  
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Assim, a pesquisa ora realizada tem como objetivo propor um artefato, aqui 

denominado método, para a realização da avaliação de desempenho e controle dos fornecedores 

de serviços do IF Sudeste MG, baseada na essência da abordagem design science. 

As características do método e as considerações com o ambiente no qual ele será 

aplicado foram construídas segundo a concepção de Hevner et al. (2004) e de Torre (2018), que 

entendem que os métodos devem possuir características passíveis de possível validação e 

atender a alguns requisitos:  

a) Aplicabilidade: o método deve possuir a capacidade de ser aplicado no mundo real; 

b) Eficiência: deve ser capaz de resolver o problema o qual se propõe resolver; 

c) Facilidade de uso: o método deve ser de fácil utilização e de fácil aprendizado; 

d) Operacionalidade: o método deve apresentar um benefício maior do que o custo 

investido em sua aplicação; 

e) Inovação: o método deve possuir capacidade de sobreviver ao longo do tempo, não 

basta apenas ser algo novo. 

 

Ainda neste contexto, Hevner et al. (2004) sistematizaram um conjunto de sete diretrizes 

que se tornaram referência para os pesquisadores compreenderem o método de pesquisa design 

science.Tais diretrizes devem ser criteriosamente observadas pelos pesquisadores que praticam 

esse tipo de pesquisa. São elas:  

1)  o objeto de estudo da pesquisa deve ser um método; 

2)  o método deve estar associado a problemas relevantes; 

3)  a avaliação deve ser rigorosa, ou seja, a utilidade, qualidade e eficácia devem ser 

demonstradas; 

4)  deve contribuir para a área de conhecimento e aplicação do método; 

5)  o método empregado na construção e validação do método deve ser sistemático; 

6)  uso eficiente de recursos disponíveis para alcançar os fins satisfazendo as leis do 

ambiente pertinente ao problema; 

7)  os resultados da pesquisa devem ser divulgados ao público pertinente ao método.  

 

Desta forma, para garantir e dar validade a esta pesquisa, serão utilizadas as sete 

diretrizes do método design science para justificar sua utilização conforme demonstrado no 

Quadro 23.  
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Quadro  23 - Diretriz método Design Science 

Diretriz design science Diretriz da pesquisa 

1 Método aplicável 
 

O artefato consistirá em um método de avaliação e controle de fornecedores de serviços. 
 

2 Relevância do problema 

 

Conforme diagnóstico do problema realizado, os praticantes atualmente não têm um 

método para acompanhar a qualidade dos serviços contratados e o cumprimento das 

obrigações trabalhistas em contratos de fornecedores de serviços. Esse 

acompanhamento está previsto em lei e instrução normativa. Faz-se necessário também 

para a mitigação de riscos de condenação subsidiária em processos judiciais 

trabalhistas. 
 

3 
O método deve ser de 

qualidade e de utilidade 

 

O método  será validado por gestor e fiscal de contrato do IF Sudeste MG para que se 

avalie a qualidade e utilidade e posteriormente disponibilizado para utilização.  
 

4 Contribuição da pesquisa  

 

O método  irá contribuir para resolver um problema até então não solucionado no IF 

Sudeste MG. Esse método poderá ser utilizado por outras instituições que contratam 

fornecedores de serviços. 
 

5 Rigor da pesquisa 

 

A pesquisa realizada para construção do método foi orientada com base na percepção 

de diversos autores e legislações vigentes, além do diagnóstico preciso do problema 

com pesquisa documental, entrevistas, questionários e observação participante.  
 

6 
Formas para alcançar os fins 

desejados 

 

O método em si, acompanhado do processo de gestão e fiscalização de contratos 

melhorado, e do plano de ação, que está previsto de ser colocado em prática pós-defesa, 

para divulgação e treinamento dos fiscais de contrato para uso do método. 
 

7 Divulgação da pesquisa 

 

O método  será divulgado através de e-mail enviado aos servidores e disponibilizado no 

site da instituição para conhecimento de toda a comunidade do IF Sudeste MG. Se 

houver necessidade de algum treinamento, a instituição deverá providenciar local e data 

para apresentação do método e sua utilização. Poderá ser utilizado por outras 

instituições interessadas em implementar a avaliação de desempenho e controle de 

fornecedores de serviços de conservação e limpeza, além de poder contribuir com outras 

pesquisas sobre o assunto. 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Hevner et al. (2004); De Sordi, Azevedo, Meireles (2015) 

 

Neste contexto, atendendo às diretrizes propostas pelo método design science, e como 

forma de alcançar os fins desejados, o método proposto foi validado através de entrevista com 

um servidor do IF Sudeste MG, que realiza a gestão e a fiscalização de contratos de serviços. 

Considera-se que através de sua experiência e conhecimentos sobre o assunto, esse gestor possa 

agregar melhorias ao método com sugestões, bem com aprová-lo ou não.  

 

4.2 Detalhamento da proposta de solução 

 

Após o diagnóstico do problema, observou-se que o IF Sudeste MG não possui nenhum 

tipo de procedimento ou orientação que possa auxiliar na realização da avaliação do 

desempenho e controle do fornecedor de serviços quanto ao acompanhamento das obrigações 

trabalhistas e para uma melhor prestação de serviços. Além disso, como identificado no capítulo 
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anterior, o próprio processo de gestão e fiscalização de contratos carece de melhorias que vão 

além dos procedimentos aqui propostos.  

Nesse contexto, o método proposto é composto de três partes: (i) lista de verificação de 

documentos trabalhistas; (ii) lista para avaliação da qualidade dos serviços contratados; e (iii) 

matriz de riscos para acompanhamento. Estas listas e a matriz de risco serão acopladas ao 

processo melhorado de gestão e fiscalização de contratos para que os gestores e fiscais possam 

avaliar o desempenho e controlar os fornecedores de serviços de conservação e limpeza.  

Dessa forma, através das pesquisas bibliográficas realizadas aliadas à observação 

participante desta pesquisadora, optou-se por propor um método apresentado no Apêndice F, 

denominado de “método para avaliação de desempenho e controle dos fornecedores de 

serviços”. Esse método está dividido em três partes que se complementam:  

1) A primeira parte propõe uma lista de verificação para o acompanhamento das 

obrigações trabalhistas durante toda a execução do contrato, auxiliando a mitigação 

de riscos de condenação subsidiária em processos trabalhistas. Esta lista  foi 

elaborado com base na Instrução Normativa de n. 5, de 2017, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (BRASIL, 2017), na legislação 

trabalhista, em dissertações de mestrado de Marinho (2012), Cunha (2014) e Cunha 

(2016), e no resultado da pesquisa com gestores e fiscais de contrato, que são 

servidores que estão realizando o acompanhamento dos contratos de serviços. Na 

condição de observação participante, esta pesquisadora também contribuiu com os 

conhecimentos adquiridos na realização das atividades de fiscalização de contrato.  

 

2)  A segunda parte propõe uma avaliação dos serviços prestados nos moldes do 

modelo SERVPERF (Service Performance) proposto por Cronin e Taylor (1992), 

com adaptações para o serviço de conservação e limpeza. Conforme apurado em 

pesquisa documental, e demonstrado no Gráfico 2, este serviço possui uma maior 

quantidade de processos trabalhistas com condenações subsidiárias, totalizando 76 

processos. Entretanto, esse modelo poderá ser aplicado a qualquer tipo de serviço 

com as devidas adaptações. Os indicadores propostos para avaliação dos serviços de 

conservação e limpeza foram adaptados dos trabalhos de Oliveira (2012), Rolim 

(2016) e Flores, Costa e Lorenzi (2018). 

 

3) A terceira parte propõe uma matriz de riscos para acompanhamento, análise e 

tratamento dos riscos quanto às obrigações trabalhistas e qualidade dos serviços 
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contratados visando auxiliar na mitigação dos riscos apontados pelos gestores através 

da entrevista realizada. O mapa de riscos foi adaptado da dissertação de mestrado de 

Veloso (2017) e do Referencial Básico de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas 

da União (2018). Os riscos elencados para serem tratados no mapa de risco (Apêndice 

F) foram relatados pelos gestores de contratos na entrevista realizada. 

 

Com base nos dados apresentados no decorrer desta pesquisa e aliadas às instruções 

contidas na IN n. 5, de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, foi 

sugerido o uso do método proposto como parte do processo de gestão e fiscalização de 

contratos, demonstrados no processo na Figura 6 e subprocessos conforme Figuras 7 e 8.
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Figura 6 - Utilização  do método de avaliação proposto no processo de gestão e fiscalização de contratos 

     

 Fonte: Elaborado pela autora conforme pesquisa (2019)   

                                                                                                                                                                                                                                                                           

8
9
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Dessa forma, o desenho do processo apresentado na Figura 6, permite uma visão das 

atividades realizadas pelos gestores e fiscais de contrato, demonstrando o passo a passo de como 

as atividades devem ser executadas para melhora do fluxo desse processo, inserindo o método 

para realizar a avaliação de desempenho e controle do fornecedor, conforme detalhado no 

Quadro 24. 

 

Quadro 24 - Detalhamento das etapas do processo de gestão de contratos contendo o método 

de avaliação de desempenho e controle do fornecedor de serviços 

Nº Responsável Atividade Descrição 

 

1 
Gestor do contrato 

Elaborar o contrato e 

encaminhá-lo ao fiscal. 

 

Após elaboração e assinatura do contrato, o gestor irá 

encaminhar ao servidor fiscal do contrato a portaria de 

designação de fiscal e o contrato para conhecimento. 

Qualquer dúvida o fiscal esclarecerá com o gestor. 

 

2 Fiscal do contrato 

Solicitar informações dos 

empregados que irão 

executar os serviços. 

 

Após ter conhecimento do objeto do contrato, o fiscal 

entra em contato com o fornecedor por e-mail da faz a 

solicitação dos dados dos empregados que irão realizar a 

execução dos serviços. Elabora a planilha resumo com 

os dados solicitados do empregado. Até o 3º dia útil do 

mês subsequente ao da prestação dos serviços o 

fornecedor a encaminha os documentos trabalhistas. 

 

3 Fiscal do contrato 

Verificar  se todos os 

documentos foram 

enviados conforme lista 

de verificação. 

Verifica e analisa se todos os documentos trabalhistas 

conforme Lista de Documentos relacionados no Método 

Gerencial de Avaliação de Desempenho e Controle do 

Fornecedor de serviços de conservação e limpeza.   

4 Fiscal do contrato 

Realizar a avaliação da 

qualidade do serviço de 

conservação e limpeza. 

 

Após realizar a análise dos documentos trabalhistas 

através da Lista de Verificação, é realizada a avaliação 

da qualidade dos serviços prestados conforme o Método 

Gerencial de Avaliação de Desempenho e Controle do 

Fornecedor de serviços de conservação e limpeza.    

 

5 Fiscal do contrato 
Realizar a avaliação e o 

tratamento dos riscos. 

 

Após realizar a avaliação da qualidade dos serviços 

prestados conforme o Método Gerencial de Avaliação 

de Desempenho e Controle do Fornecedor de serviços 

de conservação e limpeza, executar a avaliação e o 

tratamento dos riscos. 

 

6 Fiscal do contrato 

 Método Gerencial de   

Avaliação de 

desempenho. 

 

Encaminha o Método Gerencial de Avaliação de 

Desempenho e Controle do Fornecedor de serviços de 

conservação e limpeza para o gestor do contrato para 

análise. 

 

7 Gestor do contrato 

Analisar o Método 

Gerencial de Avaliação de 

desempenho. 

 

Verificar se todos os procedimentos elencados no 

Método Gerencial de fiscalização foram realizados para 

autorizar o pagamento da nota fiscal. Ressalta-se que 

esse é o procedimento para a fiscalização trabalhista. 

Gestor aguarda então o novo ciclo de fiscalização 

mensal. 

 

8 Gestor do contrato 

Verificar as repactuações, 

prorrogações e 

encerramento do contrato. 

 

Gestor analisa o histórico da avaliação de desempenho  

mensal do fornecedor de serviços durante a vigência do 

contrato para  realizar a prorrogação do contrato. Sendo 

o contrato prorrogado o ciclo de avaliação de 

desempenho mensal continua. Caso não haja 

prorrogação do contrato, ele será encerrado ao final da 

vigência contratual. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa (2019)                                                                                                                                                         
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 Prosseguindo com a demonstração, a Figura 7 apresenta o subprocesso para a  utilização 

da lista de verificação de documentos, parte integrante do método gerencial proposto, para 

avaliar o desempenho e controle do fornecedor de serviço de conservação e limpeza. 

 

 Figura 7- Subprocesso: Lista de verificação de documentos trabalhistas 

 
  Fonte: Elaborado pela autora conforme pesquisa (2019) 

 

O Quadro 25 demonstra as etapas do subprocesso para a utilização da lista de verificação 

proposta na Figura 7.  

 

 Quadro 25 - Detalhamento do subprocesso: lista de verificação de documentos trabalhistas 

(continua) 

  Responsável Atividade Descrição 

 

1 
Fornecedor 

Encaminhar documentos 

trabalhistas. 

Fornecedor encaminha até o 3º dia útil do mês 

subsequente ao da prestação de serviços, os documentos 

trabalhistas conforme a Lista de documentos para o fiscal 

do contrato. 

 

2 Fiscal do contrato 
Verificar documentos 

enviados. 

Verificar se todos os documentos trabalhistas foram 

enviados para iniciar a fiscalização. Faltando algum 

documento, solicitar ao fornecedor o documento 

pendente de apresentação.  
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(conclusão) 

  Responsável Atividade Descrição 

3 Fiscal do contrato Analisar os documentos 

Analisar os documentos enviados conforme a lista de 

verificação de documentos trabalhistas.  

 

4 Fiscal do contrato Analisar os documentos 

Constatada alguma irregularidade, comunicar ao Gestor 

do contrato para providências contratuais. Não havendo 

irregularidade, encaminhar a lista de verificação dos 

documentos ao gestor do contrato. 

5 Gestor do contrato 
Análise da lista de 

verificação 

Analisar a lista de verificação de documentos para 

ateste da nota fiscal. 

6 Gestor do Contrato 

Identificar/atualizar 

indicadores de 

desempenho 

Após receber a lista de verificação, identificar ou 

atualizar os indicadores de desempenho referente aos 

documentos e obrigações trabalhistas. 
 

Fonte: Elaborado pela autora conforme pesquisa (2019) 

 

Prosseguindo, o subprocesso de avaliação da qualidade dos serviços contratados de 

conservação e limpeza será demonstrado na Figura 8, como parte integrante do Modelo de 

Avaliação de Desempenho e Controle do Fornecedor, com detalhamento no Quadro 26.  

 

 Figura 8 - Subprocesso: Avaliação da qualidade dos serviços de conservação e limpeza 

 
  Fonte: Elaborado pela autora conforme pesquisa (2019) 
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 Quadro 26 - Detalhamento do subprocesso de avaliação da qualidade dos serviços 

Nº Responsável Atividade Descrição 

 

1 

 

Fornecedor 

Prestar os serviços 

contratados encaminhar 

documentos trabalhistas. 

Fornecedor presta os serviços contratados e  encaminha até o 3º 

dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, os 

documentos trabalhistas conforme a Lista de documentos para o 

fiscal do contrato. 

 

2 Fiscal do contrato 
Verificar documentos 

enviados. 

Verificar se todos os documentos trabalhistas foram enviados 

para iniciar a fiscalização. Faltando algum documento, solicitar 

ao fornecedor o documento pendente de apresentação.  

 

3 Fiscal do contrato 

Realiza a avaliação de 

desempenho da prestação de 

serviços 

Após analisar os documentos trabalhistas, o fiscal realizará a 

avaliação da qualidade dos serviços prestados pelo fornecedor. 

4 
Gestor do 

contrato 

Receber a avaliação da 

qualidade dos serviços 

Receber a avaliação da qualidade dos serviços prestados  

mensalmente para obter o histórico da prestação de serviços. 

 

5 
Gestor do 

contrato 

Identificar/atualizar 

indicadores de desempenho 

Após receber a avaliação da qualidade dos serviços,  identificar 

ou atualizar os indicadores de desempenho referente a qualidade 

dos serviços prestados pelo fornecedor. 

 

  Fonte: Elaborado pela autora conforme pesquisa (2019) 

 

 O próximo subprocesso a ser apresentado refere-se a análise de risco apresentada no 

método de avaliação de desempenho proposto, conforme Figura 9. Com descrição do 

subprocesso no Quadro 27.  

  

  Figura 9 - Subprocesso: Análise de riscos 

  
  Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa (2019) 
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 Quadro 27 - Detalhamento do subprocesso de análise de riscos 

Nº Responsável Atividade Descrição 

 

1 

 

Fornecedor 

Prestar os serviços 

contratados encaminhar 

documentos trabalhistas. 

Fornecedor presta os serviços contratados e  encaminha até o 3º 

dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, os 

documentos trabalhistas conforme a lista de documentos 

trabalhistas. 

 

2 Fiscal do contrato 

Análise da Lista de 

verificação e análise da 

qualidade de serviços 

Verificar e analisar a lista de verificação de documentos e 

análise da qualidade dos serviços prestados pelo fornecedor de 

serviços de conservação e limpeza.  

 

3 Fiscal do contrato 
Analisar e atualizar o mapa 

de riscos 

Após analisar a lista de verificação e avaliação dos serviços 

prestados, analisar a inclusão/exclusão de riscos e realizar o 

tratamento dos riscos. 

 

4 
Gestor do 

contrato 
Acompanhar os riscos. Acompanhar os riscos para providências contratuais. 

5 
Gestor do 

contrato 

Identificar/atualizar 

indicadores de desempenho 

Após analisar os riscos,  identificar ou atualizar os indicadores 

de desempenho referente a qualidade dos serviços prestados 

pelo fornecedor. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa (2019) 

 

Esses subprocessos permitem uma visão detalhada das atividades realizadas pelos 

fiscais e gestores de contrato, demonstrando o passo a passo de como as atividades podem  ser 

executadas para melhora do fluxo de processo, inserindo o método para realizar a avaliação de 

desempenho e controle do fornecedor. 

Neste contexto, comparando o processo atual demonstrado na Figura 6 com o processo 

proposto, demonstrado na Figura 7, foi possível verificar os seguintes pontos de melhoria a 

serem adotados: 

i) Elaboração da Lista de Verificação de Fiscalização Administrativa com as 

informações trabalhistas solicitadas ao fornecedor, auxiliando os fiscais de contratos a 

analisarem as informações contidas nos documentos trabalhistas enviados pelos 

fornecedores durante a execução do contrato; 

ii) Elaboração da Lista de Avaliação do desempenho dos serviços executados pelo 

fornecedor como forma de avaliar  os serviços, recomendando melhorias utilizadas para  

instruir o processo para avaliar a  possibilidade de prorrogação do contrato; 

iii) Avaliação e tratamento dos riscos trabalhistas durante a execução do contrato de 

acordo com a Lista de Verificação; 

iv) Comunicação periódica entre fiscal e gestor de contrato para um acompanhamento 

constante da execução do contrato; 

v) Atribuição de ateste da nota fiscal ao gestor de contrato conforme orientação da 

Instrução Normativa n. 5, de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão. 
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Após a elaboração do método, e seguindo as orientações do método Design Science, 

para a validação dele, foi realizada uma entrevista semiestruturada com um gestor e fiscal de 

contratos, conforme roteiro disponível no Apêndice E. O gestor entrevistado também validou o 

processo melhorado de gestão e fiscalização de contratos. 

 

4.2.1 – Validação do método 

 

O gestor escolhido por esta pesquisadora para validar o método, possui bastante 

experiência com as atividades desenvolvidas na gestão e fiscalização de contratos de serviços 

e  com conhecimentos relevantes sobre o assunto. Conforme solicitação do gestor, o método foi 

enviado com cinco dias de antecedência por e-mail, da data marcada para a entrevista, que se 

realizou no dia 28 de maio de 2019 e teve duração aproximada de 1 hora e 35 minutos. 

Antes de iniciar a entrevista, foi assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, deixando o entrevistado ciente do objetivo da pesquisa e resguardando o 

anonimato quanto a sua identificação. Ressalta-se que não houve objeção por parte do 

entrevistado quanto à gravação da entrevista. 

Ao iniciar a entrevista o servidor informou que trabalha na instituição há sete anos e 

sempre trabalhou com gestão e fiscalização de contratos de serviços. Porém, sua experiência 

nessas duas atividades tem mais tempo, pelo fato de já ter trabalhado em outro órgão público, 

onde também exerceu atividades de gestão de contratos.  

 Considerou o método apresentado bastante intuitivo, o que permite a utilização tanto 

por pessoas com mais experiência como por aquelas que estejam iniciando na atividade de 

fiscalização de serviços terceirizados. 

 Quando abordado sobre a linguagem utilizada no método proposto, o gestor pondera: 

Sim a linguagem utilizada é de fácil compreensão, mas, talvez, pessoas que nunca 

tenham tido contato com este tipo de atividade encontrem dificuldade de entender 

alguns termos ou siglas. No entanto, considero que não há como deixar de usar uma 

terminologia mais técnica no documento e se houver uma dificuldade no completo 

entendimento, ela deve ser superada através de capacitação do servidor, sugiro que 

seja colocada uma lista com as siglas utilizadas no método apresentado. 

 

 Quanto à estrutura do método, o gestor responde: 

 

A estrutura foi bem dividida e segue uma lógica muito interessante que proporciona, 

aos gestores e fiscais, até mesmo para aqueles que nunca tiveram contato, os 

procedimentos de cada etapa é de fácil acesso. Os detalhes de cada procedimento 

também ficaram bastante interessantes. 
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 Seguindo a entrevista, na pergunta seguinte foi abordado se o método contribui para 

melhorar as atividades de avaliação do fornecedor e o acompanhamento das obrigações 

trabalhistas.   
Sim, contribui muito para melhorar as atividades. A criação de uma rotina de 

avaliação e de acompanhamento das questões trabalhistas é essencial para nortear, 

organizar e padronizar as atividades, tendo em vista que no IF Sudeste MG não há 

nada nesse sentido. Quero dizer de antemão, que foi muito bem pensado e elaborado. 

Quanto à rotina de avalição da qualidade dos serviços de conservação e limpeza, 

entendo ser fundamental essa avaliação e acompanhamento, é um dos contratos que 

mais geram problemas, no meu entendimento. Não temos nada padronizado, e o mais 

interessante é que pode ser adaptado a qualquer tipo de serviços. Quanto às rotinas 

trabalhistas, muito bem pensado! E, aliado a essas duas formas de avaliação, ao final 

da fiscalização mensal a proposta de avaliação de riscos, ficou bem bacana, pois 

assim o gestor terá ciência permanente das providências a serem realizadas quanto 

ao tratamento dos riscos a que estamos expostos em cada contrato. O método 

apresentado, ficou, como já disse, bastante interessante e no meu entendimento, muito 

completo. Enfim sua proposta é de uma enorme contribuição para a instituição. 

 

Indagou-se - após a resposta do item anterior -  se o gestor considera que o método 

poderá ser utilizado para auxiliá-lo em suas atividades diárias. Respondeu que sim, pois a 

utilização desse instrumento fará com que as atividades de gestão e fiscalização sejam mais 

claras e objetivas, além de criar uma rotina que qualquer um será capaz de seguir. 

Como sugestão de melhorias no método apresentado, o gestor fez as seguintes 

considerações: 
Acredito que no futuro sua proposta de avaliação de desempenho e controle de 

serviços seja disponibilizada em meio eletrônico, permitindo a geração de relatórios 

que facilitariam ainda mais as atividades de gestão e fiscalização. Existem duas 

observações, apenas formais, que eu gostaria de sugerir: a primeira seria acrescentar 

um campo no início da lista de verificação de documento trabalhistas, destacando a 

data base de reajuste da categoria e a segunda observação, seria, que colocasse os 

principais relatórios do Fundo de Garantia destacando as principais verificações que 

sevem ser realizadas neste documento. Nós temos muita dificuldade de entender esse 

documento, então acredito que seria muito bem-vindo se pudesse complementar o 

método proposto com essas duas observações ou sugestões. No mais, com relação à 

forma e conteúdo, não há o que acrescentar. 

 

Para finalizar, foram  apresentados o mapeamento do processo atual (Figura 6) da gestão 

e fiscalização de contratos, elaborado por esta pesquisadora a partir da pesquisa realizada 

através das entrevistas com os gestores e demonstrado no Capítulo de Diagnóstico do Problema, 

e o mapeamento do processo melhorado (Figura 7), para análise.  

Após análise, o gestor respondeu que o mapeamento do processo melhorado (Figura 7)  

está bem desenhado no fluxograma apresentado, e fez a seguinte observação:  

O  fluxo do mapeamento melhorado  proposto precisa ser implementado, uma vez que 

a IN nº 5 de 2017 traz uma nova estrutura para gestão e fiscalização de contrato, e 

que até o momento não fizemos as adaptações necessárias. A implementação 

realizada no processo atual, adicionando a avaliação de fornecedor e o mapeamento 

dos riscos ficaram bastante interessantes, até mesmo para deixar essas atividades 

bem destacadas no fluxo dos trabalhos. Também fica bem evidente a participação 

constante do gestor na execução do contrato. Isso faz-se necessário uma vez que 

gestor necessita saber o que acontece periodicamente no contrato que está sob sua 
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responsabilidade e não só nos momentos de apuros ou de uma prorrogação de 

contratual. Outra mudança foi que o ateste da nota fiscal para pagamento ao 

fornecedor passou a ser atribuição do gestor e não mais do fiscal e esse procedimento  

ficou bem evidente no fluxograma. Daí o método proposto  vem contribuir muito para 

auxiliar o fiscal de contrato a realizar a fiscalização e posteriormente encaminhar ao 

gestor de forma sintetizada o que está acontecendo na execução do contrato, através 

da avaliação do desempenho e controle do fornecedor, da lista de verificação e da 

avaliação de risco. Outra coisa que chama atenção, foi que neste formato, as 

atividades ficaram bem distribuídas não necessitando de outro servidor para fazer a 

gestão de execução do contrato, como menciona a IN nª 5, tendo em vista a carência 

de servidores no IF Sudeste MG. Todo o fluxo está bem sintetizado e maneira prática. 

 

Por fim, o entrevistado evidenciou a importância do método proposto para avaliar o 

desempenho e controle dos fornecedores de serviços de limpeza:   

O m proposto está bastante completo, com uma linguagem fácil de ser entendida, com 

uma disposição bem pensada e bem elaborada. Será bastante útil para gestores e 

fiscais de contrato. E o mais interessante, é que a avaliação de fornecedores, inclusive 

o proposto, para os serviços de conservação e limpeza que ficou muito, poderá ser 

adaptada a qualquer contrato, com indicadores pertinentes a cada objeto contratado, 

podendo contribuir, inclusive, para evidenciar os riscos de cada contrato e 

posteriormente fazer o tratamento. Já a parte de acompanhamento das obrigações 

trabalhistas, num primeiro momento pode assustar pelo tamanho, mas é o necessário 

para realizar a fiscalização, para minimizarmos os problemas de reclamatórias 

trabalhistas e de certa forma resguardar os direitos trabalhistas dos empregados e 

tomando as providências necessárias em tempo hábil junto ao fornecedor para que o 

problema não se torne uma bola de neve. Espero que estes procedimentos estejam 

disponíveis em breve para utilizarmos!  

 

Destaca-se que as três sugestões propostas para a melhoria do método proposto - (i) 

acrescentar uma lista com os significados das siglas utilizadas no método; (ii) indicar os pontos 

de maior atenção no relatório do FGTS; e (iii) acrescentar um campo para indicar a data base 

do reajuste salarial da categoria - foram acatadas por esta pesquisadora. Desta forma, no 

próximo capítulo será proposto um plano de ações para implementação do método. 

 

4.3 Plano de ações para implementação 

 

Para Callado, Callado e Machado (2003) mesmo que de forma rotineira, as organizações 

devem promover uma avaliação de desempenho constante. Sendo assim, a instituição deve 

padronizar os procedimentos internos, e ter por prática a avaliação de desempenho dos 

fornecedores de serviços de conservação e limpeza. Além do método proposto, será necessário 

realizar as seguintes ações: 

a) Conscientizar diretores da instituição sobre a importância da gestão e fiscalização de 

contratos; 

b) Conscientizar os servidores envolvidos sobre a utilidade deste método de avaliação; 
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c) Realizar a capacitação frequente dos servidores envolvidos na gestão e fiscalização de 

contratos; 

d) Orientar os gestores e fiscais de contratos a utilizarem o método desenvolvido, 

disponível no Apêndice F; 

e) Em caso de designação para outra função, esta pesquisadora se disponibiliza em 

qualquer tempo e a interesse da administração em propiciar as orientações necessárias 

para utilização do método.   

 

Para implementar as ações, elaborou-se um plano de ações com base na ferramenta 5W1H, 

que segundo Pontes et. al, (2005) é um documento que de forma organizada que identifica as 

ações e as responsabilidades dos executores da ação, através de um questionamento, capaz de 

orientar as diversas ações que deverão ser implementadas. Para elaboração do plano através 

dessa ferramenta, conforme Quadro 28, devem ser respondidas  as seguintes questões: What? 

o que?); Who? (quem?); Where? (onde?); When? (quando?); Why? (por quê?); e How? (como). 

 

Quadro 28 - Plano de ação para implementação do método 
(continua) 

What 

(O que) 

Who 

(quem) 

Where 

(onde) 

When 

(quando) 

Why 

(por quê) 

How 

(como) 

 

Conscientizar diretores 

da instituição sobre a 

importância da gestão e 

fiscalização de 

contratos. 

 

Gestores e 

fiscais 

IF Sudeste 

MG 

Prazo de 6 

meses 

 

Para dar ciência 

sobre a 

importância desse 

trabalho para a 

instituição 

 

Através de 

reuniões 

Conscientizar os 

servidores envolvidos 

sobre a utilidade deste 

método de avaliação. 

Pesquisadora 

do método 

IF Sudeste 

MG 

Prazo de 6 

meses 

 

Para auxiliar na 

mitigação de 

riscos trabalhistas 

e melhorar a 

qualidade dos 

serviços 

contratados. 

 

Enviar o método 

aos setores de 

contrato e 

treinamento se 

houver 

necessidade 

Realizar a capacitação 

frequente dos 

servidores envolvidos 

na gestão e fiscalização 

de contratos. 

Treinamentos 

in company ou 

em Escolas do 

Governo 

IF Sudeste 

ou através 

de 

capacitaçõ

es externas 

1 vez por 

ano 

Para que gestores 

e fiscais estejam 

atualizados e 

adquiram 

conhecimentos 

 

Gestores e 

fiscais devem 

selecionar os 

cursos de 

capacitação e 

solicitarem a 

capacitação aos 

seus diretores. 
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          (conclusão) 

What 

(O que) 

Who 

(quem) 

Where 

(onde) 

When 

(quando) 

Why 

(por quê) 

How 

(como) 

Orientar os gestores e 

fiscais de contrato a 

utilizarem o método 

desenvolvido 

disponível no  

Apêndice F. 

Pró-reitor de 

Administração 

após 

aprovação 

pelo Conselho 

de 

Administração 

IF Sudeste 

MG 
3 meses 

Para ter 

procedimentos de 

fiscalização e 

diminuir os 

pontos fracos da 

instituição 

Através de 

orientação 

interna do IF 

Sudeste MG 

Em caso de designação 

para outra função, esta 

pesquisadora se 

disponibiliza em 

qualquer tempo, e a 

interesse da 

administração, em 

propiciar  as 

orientações necessárias 

para utilização do 

método. 

 

Pesquisadora 

do método 

IF Sudeste 

MG 
Contínuo 

Para dar ciência 

sobre a 

importância desse 

trabalho para a 

instituição 

Através de 

reuniões 

Fonte: Elaborado pela autora conforme pesquisa (2019) 

 

Para a implementação, este método será submetido ao Conselho de Administração e 

Desenvolvimento Institucional para apreciação. Sendo o parecer favorável, deverá ser 

disponibilizado para todos os servidores envolvidos no acompanhamento dos serviços 

contratados, ou seja, gestores e fiscais de contrato, através de envio por e-mail aos setores de 

contratos e também na página de internet da instituição, para que qualquer pessoa interessada 

no assunto possa ter acesso ao método. 

Dessa maneira todos poderão ser beneficiados com a implementação desse artefato, 

respeitando as particularidades de cada contrato. Caso entendam haver necessidade de algum 

treinamento ou esclarecimentos sobre o método proposto, as partes deverão entrar em acordo 

sobre local, data, número de participantes e frequência dos treinamentos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo contém as considerações finais acerca deste estudo, demonstrando como 

os objetivos gerais e específicos foram alcançados e quais os principais resultados obtidos após 

a análise dos dados. Ademais, ressalta as limitações exprimem sugestões para trabalhos 

científicos futuros. 

Contratar serviços terceirizados requer um exímio desempenho da Administração 

Pública na avaliação de desempenho dos fornecedores de serviços. Nesta avaliação estão 

inseridos o cumprimento das obrigações contratuais, que abrange a avaliação da execução dos 

serviços contratados, e o acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais 

e previdenciárias, de forma a mitigar a responsabilidade do ente público de assumir de maneira 

subsidiária essa obrigação.  

Assim, para atender o objetivo geral, este estudo buscou realizar uma pesquisa para 

desenvolver um método gerencial de avaliação do desempenho e controle dos fornecedores de 

serviços de conservação e limpeza em virtude deste contrato, conforme pesquisa realizada, ter 

sido responsável por 54,27% dos processos trabalhistas com condenações subsidiárias ao IF 

Sudeste MG. Desta forma, o objetivo foi alcançado, uma vez que o método desenvolvido foi 

devidamente validado e aprovado por gestor e fiscal de contratos. Ressalta-se que o método 

pode ser adaptado a qualquer tipo de contrato de serviços e está à disposição do IF Sudeste MG. 

Desta forma, para atender o objetivo geral e específicos, a pesquisa realizada iniciou-se 

com uma pesquisa documental através da emissão de uma Certidão Eletrônica de Ações 

Trabalhistas no Site do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para conhecer o 

quantitativo de processos trabalhistas que o IF Sudeste MG responde subsidiariamente junto 

aos fornecedores de serviços contratados. Através desta certidão, foi possível apurar a 

quantidade de ações no período de 2008 a janeiro de 2019, valores das condenações subsidiárias 

e contratos que originaram as ações trabalhistas. 

Após esse levantamento foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos, 

dissertações, teses e legislações vigentes para fornecer o embasamento necessário para a 

elaboração do método gerencial. As pesquisas abordaram assuntos sobre terceirização, gestão 

e avaliação de fornecedores, indicadores de desempenho, compliance, gestão de riscos, modelos 

de avaliação de fornecedores de serviços, e gestão de processos. 

Como forma de conhecer como é realizada a avaliação dos fornecedores de serviços 

atualmente, foram realizadas entrevistas com gestores de contratos e aplicado um questionário 
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aos fiscais de contratos, que são servidores que exercem suas atividades com contratos 

terceirizados, portanto, são pessoas com respaldo para contribuir com esta pesquisa. 

 Nas entrevistas realizadas com os gestores de contratos, alguns problemas foram 

relatados quanto à gestão dos contratos: falta de servidores para atuarem no setor de contratos; 

riscos de natureza trabalhista pela falta de fiscalização dos contratos, falta de capacitação dos 

servidores, excesso de trabalho que dificulta o acompanhamento da execução do contrato, e a 

falta de procedimentos internos para realizar a avaliação dos serviços prestados e o 

acompanhamento das obrigações trabalhistas. 

 Quanto ao questionário aplicado aos fiscais de contrato, apurou-se que também não 

existe um procedimento bem definido quanto à fiscalização das obrigações trabalhistas. Cada 

servidor nomeado como fiscal desenvolve o trabalho de acordo com seu próprio entendimento 

pessoal, apoiado apenas nas instruções contratuais, em relação à conferência dos documentos 

trabalhistas. Destaca-se que o IF Sudeste MG designou, conforme pesquisa, servidores com 

pouco ou nenhum conhecimento para realizar este trabalho, totalizando 43% dos servidores que 

atualmente são fiscais de contrato.  

 Verificou-se também que a fiscalização trabalhista é realizada, conforme a maioria das 

respostas apuradas, de forma eventual, ou seja, de forma ocasional, inferindo-se assim, que ela 

não é realizada conforme orientações contidas na IN n. 5, de 2017, e na Lei 8666/93, que 

dispõem que esse acompanhamento deve ser de forma contínua. 

 Neste contexto, através desta pesquisa foi possível elaborar um método gerencial de 

avaliação de desempenho e controle dos fornecedores de serviços de limpeza, validado por um 

gestor e fiscal de contrato de serviços, que contribuirá para minimizar alguns pontos fracos 

apresentados no Relatório de Gestão do IF Sudeste MG e auxiliar nos procedimentos de gestão 

e fiscalização de contratos, e no limite melhorar a qualidade dos serviços contratados e mitigar 

os riscos de condenação subsidiária em processos trabalhistas. 

Ante o exposto, e diante do plano de ação proposto, espera-se que os resultados desta 

pesquisa provoquem o interesse e estimulem os gestores e fiscais de contratos do IF Sudeste 

MG a melhorar o processo de avaliação e controle dos fornecedores de serviços de conservação 

e limpeza, assim como outros serviços contratados.  
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5.1 Limitações da pesquisa 

 

Independente do método de estudo utilizado, toda investigação é marcada por 

dificuldades e limitações (VERGARA, 2012). Nesta perspectiva, apresentam-se alguns limites, 

identificados durante a pesquisa: 

- O quantitativo de valores e de condenações subsidiárias, obtidos a partir da emissão da 

Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas no site do Tribunal Regional do Trabalho da 

3ª Região, podem ter sofrido alterações após janeiro/2019; 

 - O método proposto é relativamente simples e baseado em autores clássicos na temática, 

o que pode ter impedido de consultar fontes mais recentes e métodos mais sofisticados; 

 - O diagnóstico do problema poderia envolver o contato com os fornecedores para 

entender as dificuldades de cumprimento das obrigações trabalhistas e outras; 

- O método proposto poderia envolver uma revisão de todo o processo de gestão e 

fiscalização de contratos e não apenas algumas etapas; 

- Outros serviços poderiam ter sido agregados à análise, o que aumentaria a validade da 

investigação; 

- Um estudo das particularidades de cada campus poderia ter sido feito, de maneira a 

customizar o método para cada campus. 

 

5.2 Sugestões para futuros estudos 

 

 Como proposta para a elaboração de futuros estudos, sugere-se: 

- Avaliação da qualidade dos serviços contratados pela Administração Pública sob a 

ótica do público usuário; 

- Investigação de métodos modernos e sofisticados para avaliar o desempenho dos 

fornecedores de serviços; 

- Pesquisa sobre as dificuldades enfrentadas pelos fornecedores de serviços para 

manterem a regularidade das obrigações trabalhistas em contratos com a Administração 

Pública; 

- Proposição de um artefato capaz de mapear todos os procedimentos de gestão e 

fiscalização de contratos de serviços; 

- Investigação sobre os serviços e os motivos que mais acarretam problemas trabalhistas 

na Justiça do Trabalho; 
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- Estudo envolvendo as particularidades de cada campus do IF Sudeste MG quanto à 

avaliação de desempenho dos fornecedores de serviços. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A – Modelo do Termo de Anuência para Autorização de Pesquisa 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

Ilmo. Diretor Geral do        

 

 Solicitamos a V. S.ª anuência para realização da pesquisa intitulada “Avaliação de 

desempenho dos fornecedores de serviços: uma proposta gerencial aplicada ao IF Sudeste MG”, 

a ser realizada pela mestranda Isabel Cristina Ferreira, do Mestrado Profissional em 

Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF). A pesquisa está sendo realizada 

sob orientação do Professor Doutor Marco Antônio Conejero, com o objetivo de propor um 

processo gerencial (método), que poderá servir de referência para a instituição na execução dos 

procedimentos de avaliação de desempenho dos fornecedores e o  acompanhamento das 

obrigações trabalhistas com o objetivo de mitigar os riscos de condenação subsidiária em  

processos trabalhistas pelos funcionários dos fornecedores de serviços. 

Neste sentido, para realização da pesquisa, será necessário a aplicação de questionários 

e a realização de entrevistas aos servidores envolvidos com gestão e fiscalização de contratos 

para que eles possam, com base na sua opinião, ajudar na construção do processo gerencial 

(artefato) referido. Informamos que a confidencialidade dos nomes dos servidores e do campus 

será mantida e os dados serão trabalhados de maneira consolidada. 

 Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e, conforme a 

resolução 510/2016 do CNS, essa pesquisa não precisa ser registrada nem avaliada pelo sistema 

CEP/CONEP, pois trata-se de: 

• Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;  

• Pesquisa que utiliza informações de domínio público; 

• Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem na prática 

profissional e que não revelam dados que possam identificar o sujeito.  

 Na certeza de contarmos com a colaboração de V.Sa., agradecemos a atenção, ficando 

à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. 

 

 

   Prof. Dr. Marco Antônio Conejero                                                   Isabel Cristina Ferreira 

Orientador da Pesquisa – MPA/PPGA/UFF                                Mestranda – MPA/PPGA/UFF 

 

 

 

(  ) Concordo com a solicitação (  ) Não concordo com a solicitação 

 

       

Diretor Geral 
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Apêndice B – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARTICIPANTE MAIOR DE IDADE) 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Avaliação 

de desempenho do fornecedor de serviços: uma proposta gerencial aplicada ao IF Sudeste MG. 

Nesta pesquisa, pretendemos desenvolver um instrumento de gestão dos fornecedores de mão 

de obra, que permita a orientação/padronização de procedimentos administrativos e de 

acompanhamento do desempenho desses fornecedores, garantindo o cumprimento das 

obrigações contratuais e a mitigação dos riscos de condenação subsidiária em processos 

trabalhistas. Esta pesquisa visa subsidiar a elaboração da dissertação de mestrado profissional 

em Administração da Universidade Federal Fluminense – UFF, da mestranda Isabel Cristina 

Ferreira, sob a orientação do Professor Doutor Marco Antonio Conejero. 

O motivo que nos leva a pesquisar esse assunto é conhecer os procedimentos utilizados 

pelos servidores designados como fiscais administrativos e contratos de mão de obra direta para 

realizarem a fiscalização de contratos.  

Caso você concorde em participar, será realizada uma entrevista com um roteiro de 10 

(dez) perguntas sem a necessidade de identificação pessoal. Essa entrevista será gravada para 

análise posterior, porém em momento algum haverá identificação do entrevistado e nem o 

campus que presta serviços. O tema da entrevista trata das rotinas de fiscalização de contratos 

de mão de obra direta, identificar as dificuldades para realização desse trabalho e acatar 

sugestões de melhorias para realização do trabalho. 

Para participar desta pesquisa, você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes 

desta pesquisa, você tem assegurado o direito à indenização. Você será esclarecido (a) em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar e poderá 

retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. Sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma como é atendido (a) pelo pesquisador. Sua identidade será tratada com 

padrões profissionais de sigilo e não será identificado em nenhuma publicação. Os riscos 

envolvidos na pesquisa consistem em divulgação das respostas da entrevista. Porém, para 

diminuir a chance desse risco acontecer, a gravação da entrevista ficará sempre e apenas com o 

pesquisador responsável. A pesquisa contribuirá para a elaboração de um método que possa ser 
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utilizado na avaliação do desempenho do fornecedor de serviços, visando uma padronização de 

procedimentos e auxiliando na execução das atividades de fiscalização administrativa de 

contratos. Os resultados desta pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou 

o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um 

período de 5(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pelo pesquisador 

responsável e a outra será fornecida a você. 

Eu, __________________________________________________, portador (a) do 

documento de Identidade ____________________, fui informado (a) dos objetivos do presente 

estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

__________________, ____ de ______________de 20____. 

 

  

_____________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

 

____________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) 
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Apêndice C – Roteiro para entrevista com os gestores de contrato 

 

Qualificação do gestor: 

Faixa etária: ( ) entre 20 e 30 anos    (  ) entre 31 e 40 anos  

                     ( ) entre 41 e 50 anos    (  ) mais de 50 anos. 

 

Temo de serviço no IF Sudeste MG: (  ) 1 dia a 9 meses        (  ) 1 ano a 5 anos  

                                                           (  )  6 anos a 10 anos     (  ) 11 anos a 15 anos  

                                                           (  )  16 anos a 20 anos   (  ) mais de 20 anos. 

 

Cargo: __________                             Grau de Instrução: ______________ 

 

1. Como é o dia a dia de um gestor de contratos de fornecedor de serviços?   

 

2. Quais os maiores desafios e riscos enfrentados na gestão de um contrato de serviços de 

conservação e limpeza? 

 

3. A instituição disponibiliza algum tipo de capacitação para os servidores envolvidos na gestão 

de fornecedores? Com que periodicidade? Em que momento eles são capacitados? 

 

4. Os gestores acompanham a execução e a fiscalização administrativa dos contratos de serviços 

terceirizados? Como é feito esse acompanhamento? 

 

5. Existe alguma orientação ou procedimento(s) interno(s) para gestão e avaliação dos 

fornecedores de serviços? 

 

6. Como é realizada a comunicação entre gestor e fiscal de contrato? 

 

7. Os fiscais comunicam ao gestor as intercorrências observadas quanto aos aspectos 

trabalhistas para que tomem as providências contratuais cabíveis? 

 

8. Existe(m) indicador(es) de desempenho para a avaliar o fornecedor de serviços terceirizados? 

Qual(is)? 

 

9. Existe algum procedimento para avaliar do fornecedor de serviços terceirizados? Qual (is)?  

 

10. Gostaria de acrescentar alguma sugestão ou alguma questão relevante para avaliar o 

fornecedor de serviços?  
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Apêndice D – Questionário aplicado aos fiscais de contrato 

 

 Qualificação dos fiscais de contrato: 

 Faixa etária: ( ) entre 20 e 30 anos    (  ) entre 31 e 40 anos  

                      ( ) entre 41 e 50 anos    (  ) mais de 50 anos. 

 

Temo de serviço no IF Sudeste MG: (  ) 1 dia a 9 meses        (  ) 1 ano a 5 anos  

                                                           (  )  6 anos a 10 anos     (  ) 11 anos a 15 anos  

                                                           (  )  16 anos a 20 anos   (  ) mais de 20 anos. 

 

Cargo: __________                             Grau de Instrução: ______________ 

 

Parte 1 – Contextualizar e identificar os conhecimentos sobre fiscalização de contrato 

 

 

Objetivo: contextualizar o fiscal administrativo de contrato. 

 

1.1 Como soube que seria designado fiscal administrativo de contrato de serviços?  

(  )  Consulta prévia à designação 

(  )  Através de comunicado formal 

(  )  Após a publicação da Portaria de designação como fiscal 

(  )  Outro(s): ______________ 

 

 1.2 Como é seu conhecimento sobre o contrato, leis e instruções normativas para realizar as 

atividades de fiscalização administrativa de contratos?  

 

(  ) Não tenho conhecimento suficiente  

(  ) Tenho pouco conhecimento 

(  ) Tenho conhecimento suficiente  

(  ) Tenho bons conhecimentos 

 

 1.3 Quando foi designado fiscal administrativo do contrato, houve disponibilização de 

capacitação para exercer as atividades inerentes à fiscalização de contrato? 

 

(  ) Sim, houve capacitação antes de inciar as atividades 

(  ) Sim, capacitação após o início das atividades  

(  ) Não houve nenhum tipo de capacitação até o momento 

 

1.4 Você se atualiza com frequência com as legislações pertinentes à fiscalização de 

contratos?  

(  )   Sim                       (  )  Não 
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1.5 Possui tempo necessário e suficiente para realizar a fiscalização dos contratos?  

(  )   Sim                       (  )   Não 

 

1.6 Existe algum instrumento no campus que você trabalha para auxiliá-lo(a) na realização 

da fiscalização?  

 

(  ) Não há nehnum modelo de orientação  

(  ) Sim, há um check list ou outro controle desenvolvido pelo fiscal? Qual?______ 

(  ) Outro(s): ___________________ 

 

1.7 A instituição incentiva a participação em eventos internos e externos como cursos, palestras 

e congressos voltados à fiscalização?  

 

  (  )  Sim                         (  ) Não 

 

1.8 Você utiliza algum tipo de indicador de desempenho para avaliar os serviços terceirizados? 

Em caso afirmativo, qual indicador? 

 

 (  )  Sim       Qual? ____________________                           (  )  Não 

        

1.9 Você faz algum tipo de avaliação do fornecedor de serviços terceirizados? Em caso 

afirmativo, qual e com que frequência? 

 

(  )   Sim       Qual?  ___________________                            (  )   Não 

        

       Qual frequência:  

(  )  mensal                        

(  )  trimestral 

(  )  semestral 

(  )  anual (final do contrato) 

(  ) outro: _____________ 
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Parte II – Acompanhamento da execução contratual 

 

Objetivo: Identificar as possíveis fragilidades ocorridas durante o acompanhamento da 

execução contratual, frente às recomendações dispostas em legislações específicas como 

Instrução Normativa n. 5 de 2017 do MPDG e Lei 8666/1993. 

 

Assinale o grau de frequência em que desempenha as ações relacionadas às atividades de 

fiscalização de contratos, utilizando a seguinte escala: 

 

  

Grau de 

Frequência 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

 

 

 Ações de acompanhamento  
Escala de 

Frequência 

2.1 Documentos      

1 
Recebe todos os documentos trabalhistas previstos em contrato e os mantêm 

arquivados. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

2 
Anota em documento próprio todas as ocorrências relevantes quanto à 

fiscalização administrativa do contrato. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

3 

Verifica mensalmente a regularidade da certidão de Regularidade do FGTS, 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão Negativa de Débitos e 

Créditos Tributários Federais. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

2.2 Trabalhista      

1 
Mantém-se atualizado com o escopo e as cláusulas estabelecidas quanto a 

fiscalização trabalhista. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

2 

Comunica ao gestor do contrato as irregularidades trabalhistas observadas para 

providências contratuais (falta recolhimento FGTS, pagamento de salários e 

benefícios, outras irregularidades). 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3 Mantém lista atualizada com nome, função e local de trabalho dos contratados [1] [2] [3] [4] [5] 

4 
Acompanha se o trabalhador está prestando o serviço na função para a qual foi 

contratado e se está cumprindo a jornada de trabalho. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

5 Acompanha período aquisitivo de férias dos trabalhadores. [1] [2] [3] [4] [5] 

6 
Acompanha a substituição feita pela empresa quando falta algum empregado, 

exigindo a documentação trabalhista obrigatória. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

7 
Verifica junto ao trabalhador se a empresa está cumprindo com todas as 

obrigações trabalhistas 
[1] [2] [3] [4] [5] 

8 
Dirige-se formalmente ao preposto da empresa recomendado medidas 

saneadoras referente às faltas/ocorrências observadas. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

2.3 Avaliação do fornecedor      

1 
Realiza algum controle para mitigar algum tipo de risco da terceirização. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

2 Realiza algum tipo de avaliação do fornecedor de serviços. [1] [2] [3] [4] [5] 

3 Utiliza indicador de desempenho para avaliar o fornecedor de serviços. [1] [2] [3] [4] [5] 
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Parte III – Atividades executadas na fiscalização do contrato 

 

Objetivo: Identificar como é realizada as atividades de fiscalização administrativa dos 

contratos, conforme orientação da Instrução Normativa de n 5 de 2017 do MPDG. 

 

Assinale o grau de frequência em que desempenha as ações relacionadas às atividades de 

fiscalização de contratos, utilizando a seguinte escala: 

 

Grau de 

Frequência 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

 

3 Atividades realizadas  
Escala de 

Frequência 

3.1 Fiscalização das obrigações contratuais quanto a parte trabalhista.      

1 
Verifica se o número de empregados alocados ao serviço pela contratada está 

em conformidade com o contrato. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

2 

Confere o registro contratual na Carteira de Trabalho, verificando se o cargo e 

salário coincidem com o previsto na planilha de custos apresentada e na 

Convenção Coletiva de Trabalho vigente. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3 
Verifica a existência de obrigações adicionais para pagamento ao trabalhador 

(plano de saúde, odontológico e seguro de vida) 
[1] [2] [3] [4] [5] 

4 
Verifica se há condições insalubres ou de periculosidade para pagamento ao 

trabalhador. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

5 
Verifica se o exame admissional do trabalhador está apto para exercer a 

atividade para qual foi contratado. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

6 
Verifica a entrega aos trabalhadores de uniformes e equipamentos de proteção 

individual (quando há exigência do cargo). 
[1] [2] [3] [4] [5] 

7 
Verifica a data-base da categoria prevista na CCT e verifica se a empresa 

cumpriu a obrigação em tempo hábil conforme previsto. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

3.2 Fiscalização dos documentos trabalhistas a serem apresentados mensalmente      

1 Verifica folha de pagamento analítica. [1] [2] [3] [4] [5] 

2  Verifica cópia do recibo de pagamento e comprovante de depósito bancário. [1] [2] [3] [4] [5] 

3 

Verifica o comprovante de pagamento de benefícios suplementares obrigatórios 

por foça de lei ou Convenção Coletiva de Trabalho (vale-transporte, vale-

alimentação, etc.). 

[1] [2] [3] [4] [5] 

4 Verifica o recolhimento do FGTS e INSS. [1] [2] [3] [4] [5] 

5 Solicita extrato do FGTS ao trabalhador. [1] [2] [3] [4] [5] 

6 
Solicita comprovante de pagamento de férias e 13º salário observando a 

legislação vigente para pagamento. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

7 
Certifica se a empresa respeita a estabilidade provisória de seus empregados 

(gestante, cipeiro e estabilidade acidentária). 
[1] [2] [3] [4] [5] 

3.3 Fiscalização dos documentos na extinção contratual      

1 
Verifica o termo de rescisão contratual, comprovante de depósito bancário e 

exame demissional. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

2 Verifica o recolhimento da multa do FGTS e contribuições previdenciárias. [1] [2] [3] [4] [5] 

3 Verifica o extrato de depósito mensal do FGTS. [1] [2] [3] [4] [5] 
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Apêndice E – Roteiro da entrevista para validar o método proposto 

 

 

1. O método apresentado para avaliar os fornecedores de serviços, dividido em avaliação dos 

serviços, acompanhamento das obrigações trabalhistas e o mapa de riscos é de fácil 

compreensão e utilização? 

 

2. A linguagem utilizada é de fácil compreensão? 

 

3. A estrutura do método está bem definida e auxilia  encontrar os procedimentos a serem 

executados em cada tarefa a ser verificada? 

 

4. O método contribui para melhorar as atividades de avaliação do fornecedor e o 

acompanhamento das obrigações trabalhistas? 

 

5. Você concorda com o novo mapeamento para as atividades de gestão e fiscalização, 

localizada no final da lista de verificação? 

 

6. Você considera que o método elaborado poderá ser utilizado para auxiliá-lo em suas 

atividades diárias? 

 

7. Quais as sugestões para a melhoria do método proposto? 
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Apêndice F - Método gerencial para avaliação de desempenho dos fornecedores de     

serviços de conservação e limpeza 

 

 

 

 

 

 

 

Método gerencial para avaliação de 

desempenho e controle dos fornecedores de 

serviços de conservação e limpeza.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Edição 

2019 
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Este material representa o produto final da dissertação de Mestrado Profissional que tem 

como um dos objetivos específicos avaliar os fornecedores para uma melhor prestação de 

serviços e acompanhar o cumprimento das obrigações trabalhistas, através de um método de 

avaliação de desempenho e controle do fornecedor de serviços de conservação e limpeza   ser 

utilizado por gestores e fiscais de contrato, composto de cinco partes: 

1. A lista de verificação, observadas as disposições contidas na Instrução Normativa 

n.5 de 2017 do MPDG, tem como objetivo auxiliar e orientar os  fiscais de contratos, titulares 

e substitutos, e demais envolvidos nesta atividade, nos procedimentos de fiscalização mensal 

dos contratos visando a mitigação de riscos de condenção subsidiária em processos 

trabalhistas. 

2. A avaliação da qualidade dos serviços  de conservação e limpeza, elaborada através 

do Modelo SERVPERF, com a finalidade de avaliar o desemepenho e qualidade dos serviços 

contratados. 

3. Avaliação de riscos como proposta de identificar, analisar e tratar os riscos 

identificados durante a execução do contrato. 

4. Proposta de um mapeamento de processo direcionado para gestores e fiscais de 

contrato utilizando o método gerencial para avaliação de fornecedores de serviços de 

conservação e limpeza. 

5. Proposta de indeicadores de desempenho para acompanhar e  mitigar os riscos de 

condenação trabalhsitas e avaliação dos serviços contratados. 

Ressalta-se que as propostas qqui apresentadas podem ser adapatadas a qualquer 

contrato de serviços. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

CADEG Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

CBO  Classificação Brasileira de Ocupações 

CCT  Convenção Coletiva de Trabalho 

CNDT  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

CTPS  Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

EPI  Equipamento de Proteção Individual 

FGTS  Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

GRRF  Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 

GPS  Guia da Previdência Socia 

INSS   Instituto Nacional do Seguro Social 

PCMSO Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional  

PPRA  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

SEFIP  Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência      

Social 

TRCT  Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho 
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1- Lista de documentos a serem apresentados 

 

Os documentos listados serão necessários para realizar a fiscalização administrativa      

(trabalhista) do contrato. 

Lista de documentos trabalhistas 

Contratada/CNPJ:                                                                   Mês de referência: 

Documentos  Periodicidade 

Documentos 

recebidos? 

Sim Não 

1 Ficha de registro, Aso Admissional e cópia dos documentos Admissão   

2 Folha de pagamento analítica Mensal   

3 Recibos de pagamento mensal assinado Mensal   

4 Comprovante de depóstio bancário de salário Mensal   

5 Comprovante de entrega de vale alimentação/cesta básica Mensal   

6 Conprovante de entrega de vale transporte Mensal   

7 Guia e relatórios do FGTS Mensal   

8 Comprovante de envio da Conectividade Social Mensal   

9 Comprovante de pagamento do FGTS Mensal   

10 Comprovante de paganeto do INSS Mensal   

11 Comprovante de pagamento de Seguro de Vida Mensal   

12 
Comprovante de pagamento de mensalidade do sndicato de 

classe 
Mensal 

  

13 Folha de ponto mensal Mensal   

14 Comprovante de pagamento de 13º salário (1ª ou 2ª parcela) Mensal   

15 Comprovante de depósito bancário 13º salário (1ª ou 2ª parcela) Mensal   

16 Aviso e recibo de férias Férias   

17 Comprovante de depósito bancário das férias Férias   

18 Aviso prévio Desligamento   

13 ASO demissional Desligamento   

20 TRCT assinada Desligamento   

21 Comprovante de depósito bancário da TRCT Desligamento   

22 GRRF/Relatórios e comprovante de pagamento Desligamento   

23 Comunicado de acidente de trabalho Acidente. de trabalho   

24 ASO periódico Anual   

25 Comprovante de cursos (se houver) Mensal/anual   

26 Comprovante de substituição de uniforme Semestral   

27 
Dcoumentos trabalhistas dos funcionários com contrato 

internitente 
Mensal 

  

28 CAGED Mensal   
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1.2 - Lista de verificação de documentos trabalhistas 

 

A lista de verificação de documentos trabalhistas irá auxiliá-lo na fiscalização dos 

documentos trabalhistas a serem apresentados pelo fornecedor de serviços. Desta forma,  os 

documentos apresentados mensalmente devem estar em consonância com a ”Lista de 

Verificação” e serem  analisados para verificar a existência de alguma irregularidade. 

Posteriormente enviada, conforme prazo acordado com o gestor do contrato,  

 

I - Lista de Verificação - Fiscalização administrativa (trabalhista) 

Lista de verificação de  documentos trabalhistas  

Contrato nº: Processo: Contato da Contratada: 

Contratada/CNPJ:                                                                   Data base da CCT: 

Objeto do contrato: Número de Funcionários: 

Período de Vigência do Contrato: Mês de Referência: 

Número da nota fiscal: Valor da  nota fiscal: 

I - Fiscalização inicial – momento em que o serviço é iniciado 

Ações sugeridas na fiscalização – 

Início da execução do contrato. 

Ação realizada? 
Observações 

    Sim     Não 

1 

Elaborar planilha resumo dos trabalhadores alocados no 

contrato (nome completo, CPF, função exercida, CBO, 

salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos 

com suas especificações, quantidades e valores, horário 

de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas 

extras trabalhadas). 

   

2 Conferir a ficha de registro trabalhista 
   

3 Conferir o registro na CTPS 
   

4 
Conferir o salário registrado na CTPS e na ficha de 

registro com a CCT vigente 

   

5 

Empresa apresentou PPRA (Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional)? 

   

6 

Conferir o Atestado de Saúde Ocupacional (verificar se 

todos os empregados estão “aptos” a exercerem as 

atividades para exercerem a função para a qual foram 

contratados) 

   

7 Existem condições insalubres ou de periculosidade? 
   

8 Conferir entrega de uniformes e EPI’s (quando houver) 
   

9 
Conferir do número de trabalhadores por função com a 

quantidade prevista no contrato. 

   

10 
Conferir se os salários são pagos em parcela única ou em 

duas parcelas (adiantamento) 

   

11 

A empresa apresentou comprovação de que mantém 

reserva de cargo para pessoas com deficiência ou 

reabilitado conforme art 66 da lei 8666//1993? 
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I - Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da nota fiscal para o fornecedor) 

1.Recibos de pagamento de salário – Ações sugeridas 

Ação realizada? 

Observações 
Sim Não 

1 Comprovantes de pagamento (contracheques assinados)? 
   

2 
As verbas tralhalhistas pagas são as previstas em planilha 

de custo e CCT vigente? 

   

3 
 Foram apresentados os comprovantes de depósitos 

bancários? 

   

4 
O pagamento foi efetuado até o 5º dia útil do mês 

subsequente ao trabalhado? 

   

        2. Folha de pagamento – Ações sugeridas 

Ação realizada? 

Observações 

    Sim     Não 

1 
A Folha de Pagamento contém os dados da contratada 

(nome, CNPJ etc.)? 

   

2 O tomador é o órgão contratante? 
   

3  A competência é a do mês objeto de análise? 
   

4 
Os trabalhadores consignados na folha de pagamento 

correspondem aos indicados na Planilha-resumo? 

   

5 
Os salários correspondem ao valor indicado na 

proposta/CCT da contratada? 

   

6 
Os salários estão atualizados de acordo com a Convenção 

Coletiva de Trabalho? 

   

7 Houve pagamento de horas extras e/ou adicional noturno? 
   

8 
As horas extras/adicional noturno estão previstas no 

contrato e na proposta da contratada? 

   

9 
Houve desconto a título de custeio do vale alimentação 

quando  previsto em CCT? 

   

10 
O desconto a título de custeio do vale-transporte 

corresponde a 6% do salário básico? 

   

11 

O valor descontado a título de INSS está correto (tabelas 

atualizadas estão disponíveis no site da Previdência 

Social)? 

   

12 Conferiu admissões e demissões no CAGED? 
   

 

3. Vale alimentação, refeição ou cesta básica –  

Ações sugeridas 

Ação realizada? 

Observações 

    Sim     Não 

1 
Todos os trabalhadores constantes da Planilha-resumo 

receberam auxílio-alimentação e/ou cesta básica? 

   

2 O valor está de acordo com o previsto na CCT? 
   

3 
O período do pagamento corresponde ao mês objeto de 

análise? 

   

4 
O benefício foi pago em folha de pagamento; depósito 

bancário; cartão eletrônico ou em dinheiro? 

   

5 
Foi efetuado pagamento proporcional aos trabalhaodres 

em férias ou afastados no período? 

   

6 O pagamento foi realizado no prazo previsto em CCT? 
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7 Há algum percentual para desconto presvisto em CCT? 
   

 

 

         4. Vale transporte – Ações sugeridas 

Ação realizada? 

Observações 

    Sim     Não 

1 
Todos os trabalhadores constantes da Planilha-resumo e 

fizeram a opção pelo vale transporte receberam? 

   

2 
 O período de pagamento corresponde ao mês objeto de 

análise? 

   

3 
 A Convenção Coletiva de trabalho isenta a contribuição 

dos empregados (6% do salário base)? 

   

4 
 O benefício foi pago em folha de pagamento; depósito 

bancário; cartão eletrônico ou  em dinheiro? 

   

5 
Foi efetuado pagamento proporcional aos trabalhadores 

em férias ou afastados no período? 

   

6 

Em caso de trabalhadores que não optam por não receber 

o vale-transporte, foram apresentadas declarações de não 

opção? 

   

 

  5. FGTS – Ações sugeridas 

 

Ação realizada? 
Observações 

Sim Não 

Ações sugeridas na fiscalização mensal – FGTS 

Obs.: As ações sugeridas para conferência do FGTS estão demonstradas no Anexo I. 

1 
Guia de recolhimento de FGTS-GRF – 

O valor devido é o mesmo do relatório analítico da GRF? 

   

2 

O número do código de barra da GRF  é o mesmo que 

consta na Relação dos Trabalhadores constantes no 

SEFIP?* 

   

3 
Apresentou o Protocolo de envio de arquivos – 

Conectividade Social? 

   

4 
O número do NRA  da Conectividade Social é o mesmo 

que consta na Relação de Trabalhadores? 

   

5 

A modadlidade da relação do trabalhador é a 

“BRANCO”? (A guia apresentada tem que ser a de 

modalidade “BRANCO”). 

   

6 O mês de competência é o mesmo que está fiscalizando? 
   

7 
Todos os trabalhadores da planilha resumo constam da 

SEFIP-GFIP? 

   

8 
A remuneração declarada na SEFIP-GFIP é a mesma da 

folha de pagamento e recibo de pagamento? 

   

9 
A categoria do trabalhador é corresponde com a 

realizadade do trabalhador?  

   

10 

As guias da SEFIP-GFIP apresentadas, identificam no 

campo “Tomador/obra” o nome da instituição que está 

contratando? 

   

11 
O comprovante de pagamento bancário do FGTS consta 

o mesmo número do código de barra da GRF?  

   

6. Contribuição para Previdência Social 

(GPS/DCTFWEB) - Ações sugeridas 

Ação realizada? 

Observações 

Sim Não 

1 
Apresentou Guia de recolhimento da Previdência Social 

com comprovante de pagamento? 

   

2 
O valor da GPS é o mesmo do Demonstrativo de valores 

devido à Previdência?  

   

3 
Em caso de obrigatoriedade, a empresa apresentou a 

DCTFWEB em substituição à GPS? 
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4 
O Setor Financeiro faz a retenção previdenciária de 11% 

sobre o valor da fatura paga ao fornecedor? 

   

 

 

7. Outros – Ações sugeridas 

 

Ação realizada? 
Observações 

Sim Não 

1 
Conferir  Seguro de vida (listagem e comprovante de 

pagamento) 

   

2 
Conferir o Plano de saúde (listagem e comprovante de 

pagamento? 

   

3 
Conferir as guias de pagamento ao Sindicato de Classe 

conforme planilha de custo? 

   

4 
Conferir comprovante de curso ou treinamento dos 

trabalhadores 

   

5 
Conferiu as folhas de ponto mensal de todos os 

empregados? 

   

6 Funcionários fizeram intervalo para refeição? 
   

7 Houve glosa por faltas ou atestados dos empregados? 
   

          

 

 

                           8.  13º salário – Ações sugeridas 

 

Ação realizada? 

Observações 

Sim Não 

1 1ª parcela do 13º salário 
   

2 
 Conferiu o recibo de pagamento e comprovante de 

depósito bancário da 1º parcela do 13º salário? 

   

3 
O valor pago representa 50% do valor bruto devido ao 

empregado? 

   

4 O pagamento foi realizado no prazo estipulado pela CCT? 
   

5 
Houve recolhimento do FGTS sobre o valor da 1ª parcela 

do 13º salário? 

   

6 2ª parcela do 13º salário 
   

7 
Conferiu o recibo de pagamento e comprovante de 

depósito bancário da 2º parcela do 13º salário? 

   

8 

O valor pago representa 50% do valor líquido devido ao 

empregado? (nesta parcela há desconto total do 13º salário 

para a Previdência Social) 

   

9 
Houve pagamento da média de horas extras, adicional  

noturno, insalubridade ou periculosidade? 

   

10 O pagamento foi realizado no prazo estipulado pela CCT? 
   

11 
Houve recolhimento do FGTS sobre o valor da 2ª parcela 

do 13º salário? 

   

12 Apresentou o pagamento da GPS referente ao 13º salário? 
   

13 Apresentou a SEFIP declaratória do 13º salário? 
   

         

 

 

 

                           9.  Férias – Ações sugeridas 

 

Ação realizada? 

Observações 

Sim Não 

1 
 A Planilha-resumo consigna o nome dos trabalhadores 

que gozaram férias no período? 

   

2  Foi apresentado aviso de férias? 
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3 

O pagamento foi efetuado até dois (2) dias antes do início 

do período de férias comprvado através de recibo de 

depósito bancário?                                                          

   

4 
O salário pago corresponde aos dias efetivamente 

usufruídos? 

   

5 O adicional (1/3 constitucional) foi pago? 
   

6 
Houve pagamento de abono pecuniário (“venda” de 10 

dias) juntamente com o salário de férias? 

   

7 
Houve pagamento da média de horas extras, adic. noturno, 

insalubridade ou periculosidade? 

   

8 
A empresa admitiu outro funcionário para substituir o 

funcionário  que está e gozo de férias? 

   

        

 

 

       10. Extinção ou rescisão contratual – Ações sugeridas 

  

Ação realizada? 

Observações 

Sim Não 

1 Foi apresentada notificação de aviso prévio? 
   

2 
 A data e o motivo da demissão do empregao  foi registrada 

na Planilha-resumo? 

   

3 
Foi apresentada cópia da CTPS com anotação da baixa do 

contrato de trabalho? 

   

4 
 Foi apresentado ASO demissional nos casos exigidos 

(vide NR-7 do Ministério do Trabalho) 

   

5 

 O termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) foi 

apresentado, com pagamento de indenização de despedida 

sem justa causa, se for o caso? 

   

6 
O Termo de Rescisão Contratual foi assinado pelo 

empregado e pelo empregador? 

   

7 

O comprovante de pagamento das verbas rescisórias foi 

apresentado  e confere com o valor líquido do Termo de 

Rescisão Contratual? 

   

8 

Foi apresentada a Guia de Recolhimento Rescisório do 

FGTS (GRRF), no caso de rescisão sem justa causa por 

iniciativa do empregador? 

   

9 Foi apresentado o comprovante de pagamento da GRRF? 
   

10 

O número do identificador no demonstrativo do 

trabalhador de recolhimento FGTS rescisório é o mesmo 

da Guia de recolhimento rescisório do FGTS? 

   

11 
Foi apresentado o extrato dos depósitos efetuados nas 

contas vinculadas individuais do FGTS do empregado 

dispensado? 

   

          

 

 

                            11. Outros acompanhamentos – Ações sugeridas 

 

Ação realizada? 

Observações 

Sim Não 

1 
Houve prestação de serviço por funcionário com contrato 

intermitente de trabalho? 

   

2 

Verificou os documentos trabalhistas (Registro na CTPS, 

ASO admissional e pagamento dos direitos trabalhistas) do 

contrato intermitente? 

   

3 

Foi solicitado aos funcionários extratos do FGTS e da 

Previdência Social para acompanhar a veracidade das 

informações apresentadas? 

   

4 

Constatada alguma irregularidade no recolhimento do 

FGTS ou no INSS, comunicou ao gestor para providências 

contratuais? 

   

5 
Houve apresentação do CAGED nos casos de admissão ou 

demissão dos funcionários? 
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6 
Foi apresentada as certidões: tributos federais, estadual, 

municipal, FGTS e CNDT mensalmente? 

   

7 

Certificou-se de que houve efetiva substituição dos 

terceirizados afastados ou demitidos e consignar o nome 

dos substitutos na planilha resumo? 

   

8 

Em caso de transferência de terceirizado, solicitar da 

contratada a apresentação de folha de pagamento e GFIP 

do novo tomador ou do escritório da empresa?  

   

9 
Verificou se houve afastamento por motivo de doença e 

consignar as datas de início e término na planilha resumo? 

   

10 
Verificou se houve trabalhadores em licença-maternidade 

e consignar as datas de início e término? 

   

11 Acompanha a estabilidade provisória prevista em lei? 
   

12 
Trabalhador que afastou mais de 15 dias, ao retornar 

apresentou ASO de retorno ao trabalho? 

   

13 
Em caso de acidente de trabalho, acompanha o 

recilhimento do FGTS mensal? 

   

14 Registrou todas as ocorrências mensais em livro próprio? 
   

15 
Comunicou todas as irregularides constatadas ao gestor do 

contrato para as providências cabíveis? 

   

Observações: 

1. Esta lista de verificação deve ser adaptada pela fiscalização para a realidade de cada contrato  

2. O cumprimento completo desta lista não exime o fiscal das demais obrigações contidas no contrato e anexos. 

Data: _______/_______/_______ 

Nome e SIAPE do Servidor: 

 

Assinatura: 
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 2- Avaliação da qualidade dos serviços de conservação e limpeza 

 

II - Avaliação da qualidade dos serviços de conservação e limpeza 

Contrato nº: Contratada/CNPJ: Periodicidade:  MENSAL 

Período de Vigência do Contrato: Nome do preposto da empresa: 

Mês de avaliação: Nome do avaliador: 

 

A avaliação da qualidade dos serviços de conservação e limpeza  irá auxiliá-lo na análise 

dos serviços executados durante a vigência do contrato. De acordo com sua percepção, deverá 

avaliar cada item da lista, de acordo a escala apresentada. Após a avalição, que deverá ser 

mensal,  você deverá quantificar para cada dimensão a  quantidade de escalas marcadas de 

acordo com sua percepção para o desempenho dos serviços e preencher no resultado da 

avaliação. Este quadro demonstrará a qualidade dos serviços e as providências a serem 

realizadas para melhorar os serviços contratados. 

 

Exemplificando: 
 

Avalição da qualidade dos serviços prestados no contrato de conservação e limpeza baseado 

na percepção do desempenho dos serviços prestados 
1 2 3 4 5 

T
a

n
g

ib
il

id
a

d
e 1 Os funcionários usam uniformes conforme especificações do contrato. x     

2 
Funcionários usam equipamentos de proteção individual (botinas, luvas, avental, etc.) 

conforme especificações do contrato. 

   x  

3 
Os equipamentos disponibilizados pela empresa para execução dos serviços estão em bom 

funcionamento. 

   x  

4 Os funcionários mantêm diariamente as instalações sempre limpas.    x  

 

Resultado da avaliação da qualidade dos serviços desempenhados 

Dimensão   

Serviço de qualidade 
Serviços precisam  de 

melhorias 

Serviços com pontos críticos 

de melhorias 

Quantidade de avaliação 

entre as escalas 4 e 5. 

Quantidade de 

avaliação na escala 3. 

Quantidade de avaliação entre 

a escala 1 e 2. 

 Tangibilidade 3 0 1 

 

Diante o resultado apurado, sugere-se que sejam realizadas ações de melhorias na 

qualidade dos prestados, que apresentaram neste período os maiores apontamentos na avaliação  

e que precisam de melhorias (Escala 3) ou serviços com pontos críticos de melhorias (1 e 2): 

-  Pontos críticos:  uniformes em desacordo com as cláusulas contratuais.  

- Ação de melhoria: Entrar em contado com o fornecedor, fornecendo prazo para 

regularização.   
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Após realizar a avaliação da qualidade dos serviços e recomendações de melhorias, 

encaminhar ao gestor do contrato para instruir o processo de prorrogação contratual.  

 

Escala 1 2 3 4 5 

Legenda 
Discordo 

completamente 
Discordo 

Não concordo e 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

completamente 

 

 

Avalição da qualidade dos serviços prestados no contrato de conservação e limpeza baseado na 

percepção do desempenho dos serviços prestados 
1 2 3 4 5 

C
o

n
fi

a
b

il
id

a
d

e 

   1 
Os serviços de limpeza são executados por funcionários capacitados e em quantidade 

conforme contrato. 

     

2 Os funcionários executam os serviços de limpeza no prazo prometido.      

3 
A frequência da limpeza tem ocorrido conforme rotina recomendada no contrato (diária, 

semanal e mensal). 

     

4 
Os tipos de produtos de limpeza utilizados estão em conformidade com o estabelecido no 

contrato ou superior. 

     

5 
A empresa executa os serviços de limpeza de forma correta na primeira vez e persiste na 

sua execução sem erros. 

     

P
re

st
ez

a
 

1 Sempre que solicitado a empresa executa os serviços em tempo hábil.      

2 
A empresa mantém permanentemente o bom estado da limpeza, organização e conservação 

dos locais onde são executados os serviços. 

     

3 A empresa sempre mantém funcionários para limpeza nos locais de trabalho.      

4 
Os funcionários cumprem o horário de trabalho conforme ajustado para a execução das 

atividades. 

     

S
eg

u
ra

n
ça

 1 
A empresa repassa instruções ou faz treinamentos com os funcionários para que executem 

os serviços conforme contrato ou de maneira mais adequada. 

     

2 Os funcionários têm procedimentos seguros para executar os serviços de limpeza.      

3 Os funcionários são corteses e têm boa vontade em ajudar.      

4 Os funcionários têm um bom relacionamento com as pessoas.      

E
m

p
a

ti
a
 

1 
A empresa demonstra interesse em resolver prontamente as irregularidades apontadas na 

execução do contrato. 

     

2 O preposto informa quando os serviços solicitados foram executados.      

3 Os funcionários sabem responder às solicitações que lhes coloca.      

4 Os funcionários buscam qualidade nos serviços prestados.      

5 
Os funcionários têm suporte da empresa quando se sentem inseguros para realizar a algum 

tipo de limpeza que lhe é solicitado. 

     

T
a

n
g

ib
il

id
a

d
e 1 Os funcionários usam uniformes conforme especificações do contrato.      

2 
Funcionários usam equipamentos de proteção individual (botinas, luvas, avental, etc.) 

conforme especificações do contrato. 

     

3 
Os equipamentos disponibilizados pela empresa para execução dos serviços estão em bom 

funcionamento. 

     

4 Os funcionários mantêm diariamente as instalações sempre limpas.      
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De acordo com a tabela abaixo, quantifique para cada dimensão, o total das escalas 

utilizadas para avaliação dos serviços de conservação e limpeza. 

 

Resultado da avaliação da qualidade dos serviços desempenhados 

Dimensão   

Serviço de qualidade 
Serviços  que 

precisam de melhorias 

Serviços com pontos críticos 

de melhorias imediatas 

Total de escalas  4 e 5 

utilizadas na avaliação  

Total de escala  3 

utilizada na avaliação 

Total de escala 1 e 2 

utilizadas na avaliação 

1 Confiabilidade    

2 Presteza    

3 Segurança    

4 Empatia    

4 Tangibilidade 
   

 

Diante o resultado apurado, sugere-se que sejam realizadas ações de melhorias na 

qualidade dos prestados, que apresentaram neste período os maiores apontamentos na avaliação  

e que precisam de melhorias (Escala 3) ou serviços com pontos críticos de melhorias (1 e 2). 

 

Ponto(s) Crítico(s) Ação(ões) de melhoria 

  

  

  

  

 

Parecer para a prorrogação do contrato:        (  ) Favorável           (  ) Não favorável 

 

Data: _______/_______/_______ 

Nome e SIAPE do Servidor: 

 

Assinatura: 
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   3- Avaliação de riscos 

 

III – Avaliação de riscos 
Contrato nº: Processo: Contato da Contratada: 

Contratada/CNPJ: 

Objeto co contrato: Número de Funcionários: 

Período de Vigência do Contrato: Mês de Referência: 

 

Para realizar a avaliação de riscos, determine de acordo com as atividades desenvolvidas 

no mês, as probabilidades e impactos dos eventos de riscos elencados para acompanhamento.  

 Para preenchimento do mapa de avaliação e tratamento dos riscos, utilize os quadros 

abaixo conforme descrito a seguir: 

 

1) A probabilidade e o impacto de cada  risco seguir a classificação  de acordo com o quadro 1. 

 

Quadro 1 – Tipos de impacto e probabilidade 

Tipo 
Impacto 

Tipo 
Probabilidade 

Descrição Descrição 

5 Muito 

alto 

Impacto compromete totalmente 

ou quase totalmente o atingimento 

do objetivo 
5 Muito 

alto 

Evento praticamente certo, as 

circunstâncias indicam a 

possibilidade 

4 Alto 
Impacto significativo nos 

objetivos, compromete a maior 

parte do atingimento dos objetivos 
4 Alto 

Evento provável, de forma esperada 

poderá ocorrer conforme histórico 

de ocorrências conhecido 

3 Médio Impacto moderado nos objetivos, 

mas recuperável 3 Médio 
Evento esperado, poderá ocorrer 

pois há histórico de ocorrência 

parcialmente conhecido. 

2 Baixo Impacto mínimo no atingimento 

dos objetivos 2 Baixo Evento raro, de forma casual e 

inesperado o evento poderá ocorrer 

1 
Muito 

baixo 

Impacto insignificante no 

atingimento dos objetivos 
1 

Muito 

baixo 

Evento improvável, não há indícios 

que possa ocorrer 

Fonte  Adaptado de TCU (2018) 

 

2) Após a classificação do tipo de impacto e do  tipo de probabilidade para o risco analisado, o 

resultado da multiplicação entre eles, resultará na classificação do risco, conforme Quadros 2 e 

Quadro 3. 
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Quadro 2 - Impacto e probabilidade              Quadro 3 - Classificação dos riscos 

  
Fonte: Adaptado de TCU (2018)                                          Fonte: Adaptado de TCU (2018) 

 

3) De acordo com o resultado obtido entre a multiplicação do impacto e a probabilidade, será 

também encontrado o apetite a risco que a administração estará disposta a aceitar em relação 

ao risco analisado, conforme Quadro 4. A descrição de cada apetite a risco está elencada no 

Quadro 5. 

                                Quadro 4 - Apetite a risco   

Matriz Apetite a 

Risco 

Probabilidade 

1 2 3 4 5 

Im
p
ac

to
 

5     Absolutamente 

4       
inaceitável 

3     
Inaceitável 

  

2   Aceitável     

1 Oportunidade       

                                           Fonte: Adaptado de TCU (2018) 

 

 Quadro 5 - Diretrizes para tratamento do apetite a risco  

Apetite a risco 
Nível de 

risco 
Descrição Diretriz para tratamento do risco 

Absolutamente 

inaceitável 

Muito 

alto 

Nível de risco absolutamente 

inaceitável, muito além do apetite 

a risco. 

Qualquer risco encontrado nesse nível deve ter 

uma resposta imediata. Postergação de 

medidas só com parecer da autoridade 

superior. 

Inaceitável Alto  
Nível de risco inaceitável, além 

do apetite a risco. 

Qualquer risco encontrado nesse nível deve ter 

uma resposta em um intervalo de tempo 

definido pela autoridade superior. Postergação 

somente com parecer da autoridade superior. 

Aceitável Médio 
Nível de risco aceitável, dentro do 

apetite a risco. 

Geralmente nenhuma medida especial é 

necessária, porém requer atividades de 

monitoramento, exceto se houver controles 

existentes. 

Oportunidade Baixo 

Nível de risco aceitável, dentro do 

apetite a risco, mas é possível que 

existam oportunidades que podem 

ser exploradas, como diminuir o 

nível de controle. 

É possível que existam oportunidades de 

maior retorno que podem ser exploradas, e 

devem ser determinadas pela autoridade 

superior. 

  Fonte: Adaptado de TCU (2018) 

1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Probabilidade

Im
p

a
c
to

Matriz 

Probabilidade 

x Impacto 1 2 3 4 5

5

4

3

2

1

Matriz 

Classificação 

de Riscos

Probabilidade

Im
p

ac
to Muito alto

Alto

Médio

Baixo
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    4) Após a classificação do apetite a risco, realizar a recomendação para tratar os riscos 

conforme Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Recomendações para tratamento dos riscos 

Opções de 

tratamento 
Descrição 

Mitigar 

 

Consiste em adotar medidas para reduzir a probabilidade/impacto do risco, tornando-o menor ou 

mesmo removendo-o da lista dos principais riscos.  

Compartilhar 

 

É um caso especial de se mitigar a consequência ou probabilidade de ocorrência do risco por meio 

de transferência de uma parte do risco, mediante contratação de seguros ou terceirização de 

atividades nas quais a organização não tem domínio suficiente. 

Evitar 

 

É a decisão de não iniciar ou de descontinuar a atividade, ou ainda, desfazer o objeto sujeito ao 

risco. Deve-se desvincular a entidade desse tipo de atividade. 

Aceitar 

 

O risco está dentro do nível de tolerância da organização. A probabilidade e impacto são tão baixos 

que não justificam a criação de controles para mitigação ou os controles existentes já resguardam 

boa parte das consequências.  

 Fonte: Adaptado de TCU (2018) 

 

7)   Relatar a situação atual do risco, ou seja, se está ou não exposto ao risco. 

8)   Justificar a exposição ao risco 

9)   Responsável pelo acompanhamento e tratamento do risco 

10) Prazo para resolução do risco.  

 

Após as instruções para avaliar realizar o tratamento dos riscos, segue no Quadro 7, os 

riscos para acompanhamento mensal, que após analisados será enviado ao gestor do contato no 

prazo acordado para que tenha conhecimento e prossiga com os trâmites para ateste da nota 

fiscal. Os novos riscos  verificados, devem ter como base a lista de verificação de documentos 

mensais, na lista de avaliação da qualidade dos serviços e nos conhecimentos do fiscal do 

contrato para executar essa atividade 
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Quadro 7 - Avaliação e tratamento dos riscos 

 

 

 

 

 

Risco Prob. Imp. Classif 
Apetite 

a risco 

Situação 

atual 
Justificativa Recomendação Responsável Prazo 

Execução dos serviços fora dos padrões 

pretendidos 

         

Falha ou ausência de comunicação entre 

gestor e fiscal de contrato. 

         

Falta de capacitação para gerir e fiscalizar o 

contrato de serviços. 

         

Conhecimentos de legislação trabalhista 

para acompanhar o contrato. 

         

Descontinuidade dos serviços contratados. 
         

Deixar a contratada de fornecer aos 

empregados condições necessárias ao 

desempenho das tarefas (uniformes, EPI’s e 

treinamento). 

         

Deixar a contratada de pagar salários, 

benefícios, encargos trabalhistas, 

previdenciários e rescisões de contrato de 

trabalho. 

         

Informações indevidas na GFIP e no 

recolhimento do FGTS. 

         

Responsabilização subsidiária da 

Administração em ações trabalhista neste 

contrato. 

         

1
4
6
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4- Processo de gestão e fiscalização de contrato  

Figura 1 - Mapeamento do Processo de gestão dos contratos de conservação e limpeza 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa (2019)

1
4
7
 



148 

 

 

n
a 1
4

8
 

Quadro 8 - Detalhamento das etapas do processo de gestão de contratos contendo o método de      

avaliação de desempenho e controle do fornecedor de serviços 
 

Nº Responsável Atividade Descrição 

 

1 
Gestor do contrato 

Elaborar o contrato e 

encaminhá-lo ao fiscal. 

 

Após elaboração e assinatura do contrato, o gestor irá 

encaminhar ao servidor fiscal do contrato a portaria de 

designação de fiscal e o contrato para conhecimento. 

Qualquer dúvida o fiscal esclarecerá com o gestor. 

 

2 Fiscal do contrato 

Solicitar informações dos 

empregados que irão 

executar os serviços. 

 

Após ter conhecimento do objeto do contrato, o fiscal 

entra em contato com o fornecedor por e-mail da faz a 

solicitação dos dados dos empregados que irão realizar a 

execução dos serviços. Elabora a planilha resumo com 

os dados solicitados do empregado. Até o 3º dia útil do 

mês subsequente ao da prestação dos serviços o 

fornecedor a encaminha os documentos trabalhistas. 

 

3 Fiscal do contrato 

Verificar  se todos os 

documentos foram 

enviados conforme lista 

de verificação. 

Verifica e analisa se todos os documentos trabalhistas 

conforme Lista de Documentos relacionados no Método 

Gerencial de Avaliação de Desempenho e Controle do 

Fornecedor de serviços de conservação e limpeza.   

4 Fiscal do contrato 

Realizar a avaliação da 

qualidade do serviço de 

conservação e limpeza. 

 

Após realizar a análise dos documentos trabalhistas 

através da Lista de Verificação, é realizada a avaliação 

da qualidade dos serviços prestados conforme o Método 

Gerencial de Avaliação de Desempenho e Controle do 

Fornecedor de serviços de conservação e limpeza.    

 

5 Fiscal do contrato 
Realizar a avaliação e o 

tratamento dos riscos. 

 

Após realizar a avaliação da qualidade dos serviços 

prestados conforme o Método Gerencial de Avaliação 

de Desempenho e Controle do Fornecedor de serviços 

de conservação e limpeza, executar a avaliação e o 

tratamento dos riscos. 

 

6 Fiscal do contrato 

 Método Gerencial de   

Avaliação de 

desempenho. 

 

Encaminha o Método Gerencial de Avaliação de 

Desempenho e Controle do Fornecedor de serviços de 

conservação e limpeza para o gestor do contrato para 

análise. 

 

7 Gestor do contrato 

Analisar o Método 

Gerencial de Avaliação de 

desempenho. 

 

Verificar se todos os procedimentos elencados no 

Método Gerencial de fiscalização foram realizados para 

autorizar o pagamento da nota fiscal. Ressalta-se que 

esse é o procedimento para a fiscalização trabalhista. 

Gestor aguarda então o novo ciclo de fiscalização 

mensal. 

 

8 Gestor do contrato 

Verificar as repactuações, 

prorrogações e 

encerramento do contrato. 

 

Gestor analisa o histórico da avaliação de desempenho  

mensal do fornecedor de serviços durante a vigência do 

contrato para  realizar a prorrogação do contrato. Sendo 

o contrato prorrogado o ciclo de avaliação de 

desempenho mensal continua. Caso não haja 

prorrogação do contrato, ele será encerrado ao final da 

vigência contratual. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa (2019 
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4.1 – Subprocessos da gestão e fiscalização de contratos 

 

 Figura 2- Subprocesso: Lista de verificação de documentos trabalhistas 

 
  Fonte: Elaborado pela autora conforme pesquisa (2019) 

 

O Quadro 9 demonstra as etapas do subprocesso para a utilização da lista de verificação 

proposta na Figura 2.  

 

 Quadro 9 - Detalhamento do subprocesso: lista de verificação de documentos trabalhistas 

 

  Responsável Atividade Descrição 

 

1 
Fornecedor 

Encaminhar documentos 

trabalhistas. 

Fornecedor encaminha até o 3º dia útil do mês 

subsequente ao da prestação de serviços, os documentos 

trabalhistas conforme a Lista de documentos para o fiscal 

do contrato. 

 

2 Fiscal do contrato 
Verificar documentos 

enviados. 

Verificar se todos os documentos trabalhistas foram 

enviados para iniciar a fiscalização. Faltando algum 

documento, solicitar ao fornecedor o documento 

pendente de apresentação.  

 

3 Fiscal do contrato Analisar os documentos 

Analisar os documentos enviados conforme a lista de 

verificação de documentos trabalhistas.  

 

4 Fiscal do contrato Analisar os documentos 

Constatada alguma irregularidade, comunicar ao Gestor 

do contrato para providências contratuais. Não havendo 

irregularidade, encaminhar a lista de verificação dos 

documentos ao gestor do contrato. 

5 Gestor do contrato 
Análise da lista de 

verificação 

Analisar a lista de verificação de documentos para 

ateste da nota fiscal. 

6 Gestor do Contrato 

Identificar/atualizar 

indicadores de 

desempenho 

Após receber a lista de verificação, identificar ou 

atualizar os indicadores de desempenho referente aos 

documentos e obrigações trabalhistas. 
 

Fonte: Elaborado pela autora conforme pesquisa (2019) 
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Prosseguindo, o subprocesso de avaliação da qualidade dos serviços contratados de 

conservação e limpeza será demonstrado na Figura 3, como parte integrante do Modelo de 

Avaliação de Desempenho e Controle do Fornecedor, com detalhamento no Quadro 10.  

 

 Figura 3 - Subprocesso: Avaliação da qualidade dos serviços de conservação e limpeza 

 
  Fonte: Elaborado pela autora conforme pesquisa (2019) 

 

 

Quadro 10 - Detalhamento do subprocesso de avaliação da qualidade dos serviços 

Nº Responsável Atividade Descrição 

 

1 

 

Fornecedor 

Prestar os serviços 

contratados encaminhar 

documentos trabalhistas. 

Fornecedor presta os serviços contratados e  encaminha até o 3º 

dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, os 

documentos trabalhistas conforme a Lista de documentos para o 

fiscal do contrato. 

 

2 Fiscal do contrato 
Verificar documentos 

enviados. 

Verificar se todos os documentos trabalhistas foram enviados 

para iniciar a fiscalização. Faltando algum documento, solicitar 

ao fornecedor o documento pendente de apresentação.  

 

3 Fiscal do contrato 

Realiza a avaliação de 

desempenho da prestação de 

serviços 

Após analisar os documentos trabalhistas, o fiscal realizará a 

avaliação da qualidade dos serviços prestados pelo fornecedor. 

4 
Gestor do 

contrato 

Receber a avaliação da 

qualidade dos serviços 

Receber a avaliação da qualidade dos serviços prestados  

mensalmente para obter o histórico da prestação de serviços. 

 

5 
Gestor do 

contrato 

Identificar/atualizar 

indicadores de desempenho 

Após receber a avaliação da qualidade dos serviços,  identificar 

ou atualizar os indicadores de desempenho referente a qualidade 

dos serviços prestados pelo fornecedor. 

 

  Fonte: Elaborado pela autora conforme pesquisa (2019) 

 

 O próximo subprocesso a ser apresentado refere-se a análise de risco apresentada no 

método de avaliação de desempenho proposto, conforme Figura 4. Com descrição do 

subprocesso no Quadro 11.  



151 

 

 

n
a 1
5

1
 

  Figura 4 -  Subprocesso: Análise de riscos 

  
   Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa (2019) 

 

 

Quadro 11 - Detalhamento do subprocesso de análise de riscos 

Nº Responsável Atividade Descrição 

 

1 

 

Fornecedor 

Prestar os serviços 

contratados encaminhar 

documentos trabalhistas. 

Fornecedor presta os serviços contratados e  encaminha até o 3º 

dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, os 

documentos trabalhistas conforme a lista de documentos 

trabalhistas. 

 

2 Fiscal do contrato 

Análise da Lista de 

verificação e análise da 

qualidade de serviços 

Verificar e analisar a lista de verificação de documentos e 

análise da qualidade dos serviços prestados pelo fornecedor de 

serviços de conservação e limpeza.  

 

3 Fiscal do contrato 
Analisar e atualizar o mapa 

de riscos 

Após analisar a lista de verificação e avaliação dos serviços 

prestados, analisar a inclusão/exclusão de riscos e realizar o 

tratamento dos riscos. 

 

4 
Gestor do 

contrato 
Acompanhar os riscos. Acompanhar os riscos para providências contratuais. 

5 
Gestor do 

contrato 

Identificar/atualizar 

indicadores de desempenho 

Após analisar os riscos,  identificar ou atualizar os indicadores 

de desempenho referente a qualidade dos serviços prestados 

pelo fornecedor. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa (2019) 
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5 Indicadores de desempenho 

 

Quadro 12 - Indicador de Regularidade trabalhista 

I - Nome do indicador: Regularidade trabalhista  

Responsável: Fiscal do contato. 

Descrição do indicador 

 

Acompanhar o cumprimento e a regularidade  das obrigações trabalhistas 

de responsabilidade do fornecedor de serviços de conservação e limpeza. 

 

Tipo de indicador  Eficácia 

Metas a cumprir  

 

Cumprimento das obrigações trabalhistas dentro dos parâmetros 

estabelecidos no contrato. 

 

Instrumento de Medição 

 

 Método de avaliação de desempenho e controle dos fornecedores de 

serviços de conservação e limpeza utilizando o item I: Lista de 

Verificação de documentos trabalhistas. 

 

Forma de acompanhamento 

 

A fiscalização de contrato acompanhará mensalmente o cumprimento das 

obrigações trabalhistas  através do método gerencia de avaliação de 

desempenho e o encaminhará ao gestor do contrato para ciência da 

execução do contrato e providências cabíveis quando necessário. 

 

Periodicidade de aplicação Mensal. 

Periodicidade de avaliação Mensal. 

Meta anual de avaliação do 

indicador 
Maior que 90%. 

Interpretações possíveis 

 

- Quanto maior o número de  acompanhamento mensal, mais eficaz será o 

processo; 
 

- Menor será o tempo em identificar as irregularidades e tomar as 

providências de regularização; 
 

- Menor será a probabilidade reclamatórias trabalhistas e as condenações 

subsidiárias ao IF Sudeste MG. 
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 Quadro 13 - Indicador de Qualidade dos serviços de conservação e limpeza 

II - Nome do indicador:  Qualidade dos serviços de conservação e limpeza  

Responsável: Fiscal do contrato 

Descrição do indicador 

 

Avaliar o desempenho e controle da qualidade dos serviços de 

conservação e limpeza. 
 

Tipo de indicador Eficácia 

Metas a cumprir  

 

Atingir a qualidade de serviços contratados de conservação e limpeza de  

dentro dos parâmetros estabelecidos no contrato ou qualidade superior. 

 

Instrumento de Medição 

 

Método de avaliação de desempenho e controle dos fornecedores de 

serviços de conservação e limpeza , utilizando o item II:  Avaliação da 

qualidade dos serviços de conservação e limpeza. 
 

Forma de acompanhamento 

 

A fiscalização de contrato avaliará  a qualidade dos serviços executados 

pelo fornecedor  de serviços de conservação e limpeza através do método  

gerencial de  avaliação de desempenho e controle. Posteriormente a    

encaminhará ao gestor do contrato para elaborar um histórico da prestação 

de serviços que servirá de análise para a prorrogação do contrato e 

melhorar as  futuras contratações.   

 

Periodicidade de aplicação Mensal. 

Periodicidade de avaliação Mensal. 

Meta anual de avaliação do 

indicador 
Maior que 80%. 

Interpretações possíveis 

 

- Quanto maior o número de  avaliação anual, mais eficaz será o processo; 
 

- Maior qualidade dos serviços contratados; 
 

- Menor custo com produtos de limpeza por não haver necessidade de 

retrabalho. 
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 Quadro 14 - Indicador de riscos dos serviços de conservação e limpeza 

III- Nome do indicador: Riscos dos serviços de conservação e limpeza  

Responsável: Gestor do contrato. 

Descrição do indicador 

 

Acompanhar a execução contratual dos serviços de conservação e 

limpeza. 

 

Tipo de indicador  Eficácia 

Metas a cumprir  

 

Avaliar e tratar  os riscos contratuais em relação às obrigações trabalhistas 

e qualidade dos serviços  de conservação e limpeza contratados de maneira  

que estejam no máximo no modo aceitável quanto o  apetite a  risco. 

 

Instrumento de Medição 

 

 Método de avaliação de desempenho e controle dos fornecedores de 

serviços de conservação e limpeza utilizando o item III: Avaliação de 

riscos. 

 

Forma de acompanhamento 

 

O gestor do contrato acompanhará mensalmente através da Lista de 

verificação e da Avaliação da qualidade dos serviços  de conservação e 

limpeza enviados pelo fiscal do contrato. 

 

Periodicidade de aplicação Mensal. 

Periodicidade de avaliação Mensal. 

Meta anual de avaliação do 

indicador 
Maior que 90%. 

Interpretações possíveis 

 

- Quanto maior o número de  acompanhamento mensal, mais eficaz será o 

processo; 
 

- O IF Sudeste MG poderá estar menos exposto a riscos de natureza 

contratual quanto aos serviços de conservação e limpeza; 
 

- Maior será o controle do fornecedor. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Documento de recolhimento do FGTS 

 

 

 

 

 

 

O  Protocolo de envio de arquivos, é um comprovante de que a empresa enviou as  

informações sobre o recolhimento do Fundo de Garantia e informações para a Previdência 

Social,  sobre  os trabalhadores  que estão  vinculados ao fornecedor com o qual a  administração  

mantém um contrato de prestação de serviços. 

Deve ser verificado se esse protocolo se refere ao mês que está realizando a fiscalização 

e o número do NRA que é gerado  após a transmissão do arquivo SEFIP. Este número deve 

constar no relatório denominado “comprovante de declaração das contribuições a recolher à 

Previdência Social, para certificar que os relatórios apresentados para a fiscalização, é o mesmo 

enviado para a Previdência Social e Caixa. 

Ao final deste anexo, constam algumas orientações, para serem verificadas com maior 

atenção, nos relatórios emitidos pelo programa SEFIP, para recolhimento do Fundo de Garantia 

apresentados pelos fornecedores, conforme destacado. 

 

 

NRA deve ser o mesmo no comprovante 

de declaração das contribuições a recolher 

à Previdência Social 
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RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  

MODALIDADE :                 RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 

858200046333 693601801804 507616180801 753422400012 

EMPRESA: XPTO                                                                                                   INSCRIÇÃO:     

COMP: 04/2018 COD REC: 150 COD GPS: 210 O FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES : 1 RAT: 3.0 FAP:1.03 RAT AJUSTADO:3.09 

TOMADOR/OBRA:INST FED EDU CIE TEC SUD MG IFSUDESTE  INSCRIÇÃO: 10.723.648/0004-92 

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OLOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CRO 

REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CA.1, 13°SAL PREV SOCCONTRIB SEG DEVIDA DEPÕSITO JAM  

BASE CÁL PREV SOCIAL 

JOAO MARTINS  xxx.57187.xx-8 25/04/2014 01  05173 

2.681,51 0,00 0,00 241,33  214,53 0,00 

MARIA JOAQUINA SANTOS  xxx.02640.xx-5 25/04/2014 01  05173 

2.681,51 0,00 0,00 241,33  214,52 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Número do código de barras da GRF 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/05/2018 

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018) HORA: 17:29:39 

PÁG 0133/0353 

"BRANCO" 

Competência e Tomador 

Verbas que compõem a renumeração para 
incidência de FGTS: 

- Salário; 

- Horas extras e o reflexo do repouso semanal remunerado; 

- Adicional de insalubridade ou periculosidade; 

- Adicional noturno; 

- Gratificação de férias; 

- Salário maternidade; 

- Férias gozadas com acréscimo de 1/3; 

- Gratificação de natal (13º salário); 

- Primeiros 15 dias de licença para tratamento de saúde; 

- Suspensão por acidente de trabalho; 

- Licença maternidade (120 dias) e licença paternidade (5 

dias). 

 

 

 

 

 

Categoria:   

01 = empregado 

Nome dos trabalhadores 

do contrato 

1
5
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M I N I S TÊ R I O DA  F A Z E ND A -  M F D A T A :  0 4 / 0 5 / 2 0 1 8  

G F I P  -  S E F I P  8 . 4 0  ( 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 )  T A B E L A S  3 7 . 0  ( 2 2 / 0 1 / 2 0 1 8 )  HORA: 1 7 : 2 9 : 3 9  

PÃO : 0001 

COM PRO VAN TE D E DEC LA RAÇ Ã O DAS C ON TRI BUI ÇÕE S A RE CO L HER À P RE VID ÊNC IA SO CI AL E A  OUTR AS E NTI DAD ES E F UND OS POR F PAS  

EMPRESA 

E M P R E S A :  X P T O  X P T O   

C O M P :  0 4/ 2 0 18  COD REC: 150 COO GPS: 

TOMADOR/OBRA: 

L O GR A D O U R O :  

2 1 0 0  

N° CONTROLE: 

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 
OSLQVPmtPXf0000-8 

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 

BAIRRO:   

N° ARQUIVO: PYVzNpic1XE0000-3 

INSCRIÇÃO:  

FAP:  1,03 RAT AJUSTADO: 3,09  

INSCRIÇÃO:  

CNAE PREPONDERANTE:  

C I D A D E:  UF: MG  C E P :  TELEFONE:  CNAE:  

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:  515 620 744 779 TOTAL 

SEGURADO 
     

E m p r e g a d o s / A v u l s o s   5 5 9 . 7 3 5 , 6 6  0,00 0,00 0,00 5 5 9 . 7 3 5 , 6 6  

C o n t r i b u i n t e s  I n d i v i d u a i s   609,09 0,00 0,00 0,00 609,09  

EMPRESA      
Empregados/Avulsos  1.164.589,46 0,00 0,00 0,00 1.164.589,46 

Contribuintes Individuais  1.107,45 0,00 0,00 0,00 1.107,45 

RAT  179.928,85 0,00 0,00 0,00 1 7 9 . 9 2 8 , 8 5  

R A T  -  A g e n t e s  N o c i v o s   0,00 0,00 0 , 0 0   0,00 0,00 

V a l o r e s  P a g o s  a  C o o p e r a t i v a s   0 , 0 0  0,00 0 , 0 0   0,00 0,00 

A d i c i o n a l  C o o p e r a t i v a s   0 , 0 0  0,00 0 , 0 0   0,00 0,00 

C o m e r c i a l i z a ç ã o  P r o d u ç ã o   0 , 0 0  0,00 0,00 0,00 0,00 

Evento Desportivo/Patrocínio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Retenção Lei 9.711/98  1.331.723,61 0,00 0,00 0,00     1.331.723,61 

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade  5.447,48 0,00 0,00 0,00 5.447,48 

(-) Compensação   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL  568 . 799 ,42  0,00 0,00 0,00 5 6 8 . 7 9 9 , 4 2  

OUTRAS ENTIDADES  3 3 7 . 7 3 0 , 7 0  0,00 0,00 0,00 3 3 7 . 7 3 0 , 7 0  

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES  3 3 7 . 7 3 0 , 7 0  0,00 0,00 0,00 3 3 7 . 7 3 0 , 7 0  

TOTAL A RECOLHER  9 0 6 . 5 3 0 , 1 2  0,00 0,00 0,00 9 0 6 . 5 3 0 , 1 2   
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DATA: 04/05/2018 

HORA: 

 

 

 17:29:39 

NRA do Recibo de 

Conectividade Social 

Valor devida a 

Previdência Social = 

Valor da GPS quitada 

Competência 

1
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GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) PÁG : 001/001 

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF 

EMPRESA:XPTO XPTO INSCRIÇÃO: 00.000.000/0001-00 

COMPETÊNCIA: 04/2018 CÓD REC:150 FPAS:515 SIMPLES: 1 

FGTS - 8% 

QTDE TRABALHADORES 2312 

REMUNERAÇÃO 5.792.117,01 

DEPÓSITO 463.369,36 

ENCARGOS FGTS 0,00 

CONTRIB SOCIAL 0,00 

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 

TOTAL A RECOLHER 463.369,36 

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2018 

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO. 

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.  

 

 

 

 

Este valor é o mesmo da 

guia de recolhimento do 

FGTS 

1
5
9
 



160 

 

 

n
a 1
6

0
 

APÊNDICE 

 

Explicações sobre os destaques realizados nos relatórios gerados pelo SEFIP. 

 

Na relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, deve estar atento às 

seguintes informações: 

 

1- Modalidade deve ser “Branco”, é a modalidade utilizada para recolhimento ao FGTS 

e prestação de informações à Previdência. Esta modalidade possibilita que o aplicativo 

SEFIP gere as informações ao FGTS e à Previdência, emitindo a guia de recolhimento, 

após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social, para quitação do Fundo de 

Garantia. Pode, também, ser utilizada para contribuintes individuais quando no mesmo 

movimento existirem trabalhadores com FGTS. 

2- Número do código de barras é o mesmo da guia de recolhimento ao  FGTS. 

3- Deverá constar o nome do trabalhador que está prestando os serviços no contrato com 

o valor da remuneração que consta na folha de pagamento ou no recibo de pagamento 

do funcionário. 

4- A categoria tem que ser a de número 01, que significa que o trabalhador é um 

empregado e há recolhimento de FGTS. 

 

No relatório do comprovante de declaração das contribuições a recolher à previdência 

social, conferir se o valor total a recolher, é o mesmo pago na guia de GPS (Guia de Previdência 

Social). 

 

No Relatório Analítico da GRF, conferir se o total a recolher, é o mesmo da Guia de 

Recolhimento do FGTS apresentada, com o respectivo comprovante de pagamento. Neste 

comprovante  deverá constar o número de código de barras que tem que ser o mesmo da guia 

de recolhimento. 

 

 

 

 

 


