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RESUMO 

Título: Programa de Desenvolvimento de Competências para fiscais de contratos 

administrativos. 

Objetivo do trabalho: Este trabalho aborda a solução de um problema previamente 

identificado que são as falhas quanto às competências dos fiscais de contratos administrativos 

em uma instituição federal de ensino. Conforme a Lei nº 8.666 de 1993, é obrigatória a 

existência de fiscal nos contratos administrativos firmados pela Administração Pública e tal 

função exige competências individuais e específicas para um desempenho eficiente e adequado. 

Porém, a designação de fiscal de contrato prevista na lei não demanda nenhum requisito 

obrigatório que aponte para tais competências. Questiona-se então como desenvolver as 

competências? No intuito de responder a este questionamento, a presente pesquisa tem por 

objetivo geral desenvolver e aplicar um programa de desenvolvimento de competências 

necessárias para o adequado desempenho da fiscalização de contratos administrativos. 

Procedimentos/Método para a solução do problema: Esta pesquisa constitui um estudo de 

caso dividido em três fases: 1. Diagnóstico - no qual foi utilizada a pesquisa bibliográfica e 

aplicação de questionário aos servidores públicos do IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário 

Baldo que atuam como fiscais de contratos administrativos analisando as respostas obtidas por 

meio da técnica de análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) com o objetivo específico de 

levantar informações acerca das competências e eventuais aspectos positivos e negativos nas 

atividades de fiscalização de contratos administrativos. 2. Proposta de solução - baseada em 

aprofundamento de revisão da literatura (pesquisa bibliográfica) com os objetivos específicos 

de: a) Inventariar, por meio de revisão da literatura, as boas práticas e melhores procedimentos 

e/ou mecanismos adotados em outros estudos para solucionar os problemas relacionados à 

atividade de fiscalização de contratos administrativos; b) Analisar o perfil de competências 

necessárias de fiscal de contrato para o adequado desempenho da fiscalização de contratos 

administrativos; c) Desenvolver o Programa de Desenvolvimento de Competências 

(PDC/GGAC), a fim de solucionar as deficiências e fragilidades diagnosticadas. 3. Teste de 

aplicação e avaliação de resultados – fase que tem por finalidade testar a efetiva aplicação do 

PDC/GGAC aos servidores fiscais de contratos e ainda avaliar a satisfação e aprendizado. 

Resultados: Foi efetuado levantamento acerca das competências dos fiscais de contrato sob a 

ótica dos conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA). A partir disso, foi desenvolvido e 

aplicado um Programa de Desenvolvimento de Competências da Coordenação Geral de 

Acompanhamento de Contratos (PDC/CGAC) para fiscais de contratos administrativos 

utilizando-se como parâmetro para aplicação o modelo de aprendizagem experiencial de Kolb. 

Implicações práticas: Este programa auxiliará os fiscais em sua atividade de fiscalização de 

contratos administrativos e viabilizará a diminuição de problemas nesta atividade, melhorando 

também a gestão dos recursos públicos aplicados nos contratos. O impacto da apresentação 

deste programa se dá no âmbito da Administração Pública e demais organizações de modo 

geral, pois tal procedimento pode ser disseminado para outras organizações que firmem 

contratos administrativos. Como parte do PDC/CGAC foi desenvolvido um aplicativo chamado 

“Fiscaliza IFMT” capaz de facilitar e agilizar não só a fiscalização dos contratos, mas também 

possibilitar a emissão de relatórios, evitando as constatações referentes à falta destes nas notas 

e relatórios de auditoria. Outra importante implicação prática deste programa diz respeito ao 

grande potencial de replicabilidade para desenvolver competências não somente para fiscais de 

contratos, mas também para outras áreas, por exemplo, desenvolver competências no âmbito 

da contabilidade, setor financeiro, setor pedagógico, setor de compras e licitações, dentre 

outros.  

Originalidade e contribuições: Este estudo se diferencia dos estudos correlatos pois em outros 

não houve uma proposta de solução baseada nas competências dos fiscais de contratos 



 
 

  

administrativos acerca de seus conhecimentos, habilidades e atitudes. O estudo contribuirá no 

sentido de trazer à Administração Pública um artefato que promova, por meio do 

desenvolvimento de competências e, por consequência, a eficiência nas atividades de 

fiscalização dos contratos administrativos. A pesquisa é vinculada à produção e suas 

contribuições têm aderência com a linha de atuação científico-tecnológica Organizações e 

Sociedade. 

Produção Técnica/Tecnológica: As práticas implementadas pelo produto final produzido 

poderão ser replicadas e disseminadas para toda e qualquer organização que efetue contratações 

por meio de contratos administrativos. O artefato gerado pelo estudo encontra-se em dois eixos 

da produção técnica/tecnológica.  No eixo 1 – Produtos e Processos - o qual caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de produto técnico ou tecnológico, podendo gerar ativos de propriedade 

industrial/ intelectual, pois foi desenvolvido o aplicativo “Fiscaliza IFMT” que se enquadra na 

categoria de Software. Também possui enquadramento no eixo 2 – Formação - que se 

caracteriza por atividades relacionadas à capacitação visto que foi elaborado um Programa de 

Desenvolvimento de Competências – o PDC/CGAC- incluindo em uma de suas etapas um curso 

de capacitação. 

Palavras-Chave: Contratos administrativos, Fiscalização, Eficiência, Competências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

Title: Competence Development Program for inspectors of administrative contracts 

Objective of the work: This work addresses the solution of a previously identified problem, 

which are the flaws in the competences of the inspectors of administrative contracts in a federal 

educational institution. According to Law 8,666 / 93, the existence of an inspector in the 

administrative contracts signed by the Public Administration is mandatory and this function 

requires individual and specific competences for an efficient and adequate performance. 

However, the designation of contract inspector provided for in the law does not demand any 

mandatory requirement that points to such competencies. The question is then how to develop 

the necessary competencies for the proper performance of the inspection of administrative 

contracts? In order to answer this question, the present research has the general objective of 

developing and applying a program for the development of competencies necessary for the 

adequate performance of the inspection of administrative contracts. 

Procedures / Method for solving the problem: This research constitutes a case study divided 

into three phases: 1. Diagnosis - in which the bibliographic research and questionnaire 

application to public servants of the IFMT Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo who act as 

inspectors of administrative contracts analyzing the responses obtained through the analysis 

technique of the Collective Subject Discourse (DSC) with the specific objective of raising 

information about the competences and any positive and negative aspects in the inspection 

activities of administrative contracts. 2. Proposed solution - based on a deepening of the 

literature review (bibliographic research) with the specific objectives of: a) Inventorying, 

through a literature review, the good practices and best procedures and / or mechanisms adopted 

in other studies to solve the problems related to the inspection activity of administrative 

contracts; b) Analyze the profile of the necessary competencies of contract inspector for the 

adequate performance of the inspection of administrative contracts; c) Develop the Skills 

Development Program (PDC/GGAC), in order to solve the diagnosed deficiencies and 

weaknesses. 3. Application test and results evaluation - phase that aims to test the effective 

application of the PDC / GGAC to the fiscal contract servers and also evaluate satisfaction and 

learning. 

Results: A survey was carried out on the skills of contract inspectors from the perspective of 

knowledge, skills and atitudes (CHA). Based on this, a Competence Development Program 

from the General Coordination of Contract Monitoring (PDC/CGAC) was developed and 

applied to inspectors of administrative contracts using the Kolb model of experiential learning 

as a parameter for application. 

Practical implications: This program will assist inspectors in their activity of supervising 

administrative contracts and will make it possible to reduce problems in this activity, while also 

improving the management of public resources applied to contracts. The impact of the 

presentation of this program occurs within the scope of Public Administration and other 

organizations in general, as this procedure can be disseminated to other organizations that sign 

administrative contracts. As part of the PDC / CGAC, an application called “Inspect IFMT” 

was developed, capable of facilitating and speeding up not only the inspection of contracts, but 

also enabling the issuance of reports, avoiding the findings regarding the lack of these in the 

notes and audit reports. Another important practical implication of this program concerns the 

great potential for replicability to develop skills not only for contract inspectors, but also for 

other areas, for example, to develop skills in the scope of accounting, the financial sector, the 

teaching sector, the purchasing and bidding sector, among others. 

Originality and contributions: This study differs from related studies because in others there 

was no proposal for a solution based on the competencies of administrative contract inspectors 

about their knowledge, skills and attitudes. The study will contribute towards bringing to the 



 
 

  

Public Administration an artifact that promotes, through the development of skills and, 

consequently, the efficiency in the inspection activities of administrative contracts. Research is 

linked to production and its contributions are in line with the line of scientific and technological 

activities Organizations and Society. 

Technical / Technological Production: The practices implemented by the final product 

produced can be replicated and disseminated to any and all organizations that effect hiring 

through administrative contracts. The artifact generated by the study is on two axes of technical 

/ technological production. In axis 1 - Products and Processes - which is characterized by the 

development of a technical or technological product, which can generate industrial / intellectual 

property assets, since the application “Inspect IFMT” was developed, which falls into the 

Software category. It is also framed in axis 2 - Training - which is characterized by activities 

related to training, since a Skills Development Program was developed - the PDC / CGAC- 

including a training course in one of its stages. 

Keywords: Inspection, Administrative Contracts, Efficiency, Knowledge Skills, Skills and 

Attitudes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A racionalização dos recursos públicos vem se tornando cada vez mais uma necessidade 

a fim de possibilitar a oferta de um atendimento digno ao interesse público. Neste contexto de 

racionalização e controle dos gastos públicos, é de extrema relevância tratarmos acerca da 

fiscalização das contratações públicas (MARTINS; MARQUES, 2018). 

As contratações públicas de bens e serviços são importantes em vários aspectos, dentre 

estes o principal diz respeito ao elevado montante envolvido e a importância das compras 

públicas para a economia dos países. Os dados registrados no painel de compras do Governo 

Federal do Brasil revelam que em 2017 os recursos despendidos em aquisição de bens e serviços 

ultrapassam R$ 47 bilhões. Esta magnitude faz com que grande parte das análises que envolvem 

compras públicas esteja direcionada ao aspecto da economicidade (COSTA; TERRA, 2019). 

A Administração Pública tem sido bastante cobrada no que tange à questão da 

transparência pública. Neste contexto, os contratos administrativos devem também seguir este 

princípio da transparência e serem devidamente acompanhados por servidor habilitado para tal. 

Tais situações exigem que haja, portanto, um posicionamento mais rigoroso da  Administração 

Pública em termos de eficiência da gestão pública, onde o respeito ao interesse público e o 

combate ao desperdício de recursos devem ser mantidos (OLIVEIRA JUNIOR; SANTOS, 

2016). 

A sociedade teve participação importante nessa cobrança de eficiência e transparência, 

pois o que a sociedade espera é que haja um uso racional do dinheiro público, para que a 

Administração Pública seja eficiente na utilização do mesmo, já que provém de tributos pagos 

pela cidadão (SANTOS, 2012). 

Os contratos administrativos constituem um ponto bastante complexo e delicado. São 

constantes os escândalos na mídia envolvendo processos de licitação e contratos celebrados, 

por exemplo, de obras públicas superfaturadas e inacabadas, compras de bens com sobre preço 

e envolvimento de agentes públicos. Além disso, existe uma diversidade de irregularidades 

nestes contratos constatadas pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União – 

TCU e Controladoria Geral da União – CGU, por meio de suas constantes auditorias (SANTOS, 

2013). 

Desse modo, considerando a relevância econômica que as compras e contratações 

públicas representam para o Estado e sua importância para a prestação dos serviços públicos à 
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sociedade, percebe-se que é necessário que haja uma eficiência1 dessas compras e contratações. 

Portanto, este trabalho demonstra relevância para a temática das compras e contratações 

públicas em termos práticos e econômicos para a administração pública brasileira de modo 

geral, reverberando na eficiência e qualidade da prestação de serviços públicos para toda a 

sociedade. 

Tal temática ganhou significância em termos sociais e gerenciais. Neste sentido, a 

presente proposta de pesquisa abrange a eficiência da Administração Pública que, em que pese 

sua grande diversidade de arranjos (eficiência na gestão orçamentária, eficiência na gestão de 

pessoas, dentre outras.), será delimitada à análise dos contratos administrativos, em especial no 

que tange à sua fiscalização. 

 Ainda dentro desta introdução são abordados o contexto da realidade investigada, uma 

breve evolução normativa acerca da fiscalização de contratos administrativos, o problema de 

pesquisa e objetivos e por último, a justificativa e relevância da pesquisa. 

 

1.1 Contexto da Realidade Investigada 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT integra 

a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e possui sua sede (reitoria) 

na capital do estado de Mato Grosso – Cuiabá e 19 campi distribuídos no estado de Mato 

Grosso. Atua no ramo da educação básica, superior e profissional, promovendo ensino, pesquisa 

e extensão por meio da oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos 

subsequentes (após a conclusão do ensino médio) e cursos de nível superior (BRASIL, 2020a). 

Trata-se de uma organização pública federal, criada pela Lei nº 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008, que atribuiu natureza de autarquia detentora de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar (BRASIL, 2008a). 

A instituição possui aproximadamente 25 mil alunos, nos mais de 100 cursos 

distribuídos nos níveis: superior (bacharelado, licenciatura e tecnologias), pós-graduação 

(especializações e mestrados), técnico (com ensino médio integrado, subsequente, 

concomitante e Proeja), educação à distância (UAB e Profuncionário), além de cursos de curta 

duração, como os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) (BRASIL, 2020a). 

                                                           
1 Embora o enfoque deste trabalho esteja fundamentado essencialmente no princípio da Eficiência, é preciso 

destacar que a atividade do fiscal de contrato administrativo deve atender também aos demais princípios da 

Administração Pública, ou seja, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Publicidade. 
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Esta pesquisa se delimitou somente a um campus, o IFMT Campus Cáceres - Prof. 

Olegário Baldo, localizado na cidade de Cáceres, que se situa a aproximadamente 200 km da 

capital onde está a sede do Instituto Federal de Mato Grosso.  

O campus atualmente possui 139 servidores ativos e 780 alunos matriculados. Os alunos 

são os beneficiários diretos dos serviços ofertados pela instituição juntamente com a sociedade 

em geral, pois trata-se de uma oferta de ensino público, gratuito e de qualidade, em que toda a 

sociedade pode se beneficiar. Pode-se afirmar que o setor privado também se beneficia com 

estes serviços pois o campus realiza compras e firma contratos com empresas privadas 

(BRASIL, 2020a). 

O setor pesquisado foi a Coordenação Geral de Acompanhamento de Contratos - CGAC 

que coordena e orienta toda a fiscalização dos contratos administrativos do campus. Esta 

coordenação está situada em uma sala específica dentro do Campus Cáceres, onde esta 

pesquisadora atua como coordenadora e, portanto, responsável por toda a gestão e a fiscalização 

dos contratos administrativos firmados pelo campus. 

Os principais processos relacionados à referida coordenação são as atividades inerentes 

à fase de execução contratual, tais como: elaboração e assinatura dos contratos administrativos, 

termos aditivos de prorrogação, acréscimo, supressão, reajuste; acompanhamento das 

obrigações contratuais pela contratante e pela contratada; participação direta na escolha e 

designação dos servidores que serão nomeados fiscais; treinamento, orientação e auxílio aos 

fiscais em suas atividades. Portanto, esta pesquisadora possui vínculo direto e constante com 

todas as atividades de fiscalização de todos os contratos administrativos do Campus Cáceres, 

inclusive a própria pesquisadora também atua como fiscal de contrato (BRASIL, 2017a). 

Nos últimos três anos, a CGAC tem evoluído significativamente, pois as antigas 

coordenadoras buscaram se aperfeiçoar e prestar um serviço eficiente na gestão dos contratos 

firmados pelo campus. Podem ser citados como exemplos, a capacitação das servidoras 

responsáveis pelo setor, oferecimento de treinamentos aos fiscais de contratos, arquivamento 

organizado de todos os processos administrativos de contratação, designação de uma sala 

exclusiva para o funcionamento da CGAC. 

Pela experiência cotidiana como coordenadora, percebe-se que as atividades de 

fiscalização de contratos do campus ainda possuem um baixo grau de maturidade e 

conhecimento. Isso pode ser provocado em razão da falta de conhecimento, falta de capacitação, 

falta de tempo para exercer esta função, dificuldade em conciliar as atividades inerentes ao 

cargo com a função de fiscal, complexidade das atribuições. 
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Estas deficiências trazem impacto negativo na prestação de serviços do campus, pois 

traduz ineficiência na administração dos recursos públicos e também implica na falta de 

cumprimento das obrigações assumidas pelas empresas contratadas o que pode resultar em 

prestação insatisfatória dos serviços contratados como limpeza, vigilância, falta de pagamento 

de direitos trabalhistas aos terceirizados, prejuízos ao erário público em pagar por serviços não 

prestados corretamente, responsabilização pecuniária do órgão pela falta de fiscalização dos 

pagamentos devidos aos terceirizados contratados, dentre outros (ENAP, 2014). 

Este é um problema recorrente, pois desde 2011, quando se iniciaram as atividades da 

CGAC, ainda ocorrem falhas nas fiscalizações dos contratos. Muitas destas falhas aparecem 

constantemente nas notas e relatórios da auditoria interna do IFMT. 

Tentativas anteriores de soluções para estes problemas foram efetuadas, tais como 

reuniões junto com os fiscais de contratos a fim de realizar uma leitura conjunta do termo de 

referência e termo de contrato sanando eventuais dúvidas; um treinamento para cada fiscal após 

a sua nomeação por meio de portaria emitida pelo diretor geral; contratação de licença do 

software ContratosGov, criado por uma empresa privada (NP Capacitação e Soluções 

Tecnológicas Ltda) para auxiliar os fiscais na emissão dos relatórios de fiscalização.  

Porém, mesmo com tais tentativas os fiscais de contratos ainda permanecem com sérias 

dificuldades em exercer suas atividades, não conseguem ter autonomia para fazer pareceres, 

notificações, relatórios, desconhecem os trâmites a serem seguidos, não possuem conhecimento 

dos manuais e instruções pertinentes, não possuem interesse nem incentivo para desempenhar 

esta função, não emitem os devidos relatórios e não fazem o acompanhamento devido do 

contrato. 

Cabe ainda mencionar que, em razão dos constantes contingenciamentos orçamentários 

efetuados pelo Governo Federal, somado à escassez de recursos públicos no âmbito da rede 

federal de ensino no país, tornou-se insustentável economicamente para o IFMT contratar 

licenças remuneradas de softwares de gestão e fiscalização de contratos administrativos. Em 

razão desta dificuldade de recursos públicos, é necessário que haja uma pesquisa aprofundada 

no sentido de desenvolver um artefato que auxilie a fiscalização de contratos administrativos 

para que não seja necessária a utilização de recursos público para este fim. 

A fiscalização de contratos oriundos de procedimentos licitatórios tem sido um grande 

desafio enfrentado pela Administração Pública, pois a quantidade de servidores é insuficiente 

e falta capacitação, conhecimento e comprometimento com os gastos do erário (ANDRADE, 

2019). 
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É muito difícil a manutenção de um quadro de pessoal com servidores devidamente 

capacitados para desempenhar todas as atribuições e deveres impostos pela legislação, o que 

torna a questão da fiscalização o ponto mais vulnerável dos contratos administrativos 

contribuindo para a falta de eficiência dos agentes públicos. (MARINHO et al., 2018). 

A fiscalização de contratos também tem sido alvo de críticas e constatações por quase 

todos os tribunais de contas do país, principalmente pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

que tem determinado constantemente em seus julgados para que sejam designados e capacitados 

servidores para fiscalizarem os contratos administrativos (ANDRADE, 2019). 

 

1.2 Evolução normativa acerca da fiscalização de contratos 

 

O marco normativo deste tema e sua relevância despontam como elementos que 

merecem detalhada observação. 

No ano de 1993, a Lei nº 8.666, que instituiu normas para licitações e contratos 

constituiu um importante avanço para a Administração Pública no sentido de promover normas 

acerca das contratações públicas (OLIVEIRA JUNIOR; SANTOS, 2016). 

Esta lei institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e possui 

aplicabilidade aos órgãos da administração direta, aos fundos especiais, às autarquias, às 

fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, estados, Distrito Federal e municípios 

(BRASIL, 1993). 

Em seu art. 67, a Lei nº 8.666 de 1993 estabelece como regra a obrigatoriedade dos 

contratos administrativos serem acompanhados e fiscalizados por um representante da 

Administração Pública, que deve ser especialmente designado (OLIVEIRA JUNIOR; 

SANTOS, 2016). 

Então, no ano de 2008 surge outro importante ato normativo instituído para auxiliar a 

atividade de fiscalização dos contratos administrativos, a Instrução Normativa (IN) nº 02, 

publicada em abril de 2008, pelo então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG), que previa regras e diretrizes para contratação de serviços com aplicabilidade na 

Administração Pública Federal (BRASIL, 2008b). 

Em dezembro do mesmo ano, por meio da Lei nº 11.892 de 2008, foi instituída a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criados os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, dentre eles o Instituto Federal de Mato Grosso, mediante a 

integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Mato Grosso de Cuiabá e da 
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Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, possuindo natureza jurídica de autarquia federal 

(BRASIL, 2008a). 

Devido à sua natureza autárquica, os Institutos Federais desempenham atividades 

características da Administração Pública em razão da sua personalidade jurídica de direito 

público obtendo para si, por meio de outorga, os mesmos poderes (da Administração Pública) 

para o desempenho de sua função administrativa, inclusive os privilégios e proibições (PAULO; 

ALEXANDRINO, 2015). 

Em 2017, com o objetivo de regulamentar e auxiliar a atividade de fiscalização do 

instrumento contratual, a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, compreendendo a essencialidade que a fiscalização contratual 

representa para os cofres públicos, publicou a Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 

2017, que 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, aplicando-se também às autarquias federais, revogando então a Instrução 

Normativa nº 02 de 2008 (BRASIL, 2017). 

Diante da importância do acompanhamento e fiscalização dos contratos, a IN nº 05 de 

2017 instituiu cinco funções específicas: gestão da execução dos contratos; fiscalização técnica; 

fiscalização administrativa; fiscalização setorial; fiscalização pelo público usuário. 

Ambos os atos normativos, Lei nº 8.666 de 1993 e IN nº 05 de 2017, dispõem acerca da 

obrigatoriedade da Administração Pública firmar contratos administrativos em determinados 

casos, com o seu devido acompanhamento e fiscalização por representante e somado a essa 

determinação estabelecem também atribuições aos fiscais destes contratos. 

No entanto, esse rol de atribuições do fiscal exige o desenvolvimento de competências 

individuais e específicas (MARINHO et al., 2018). É exigido a estes agentes fiscalizadores que 

irão executar o acompanhamento e fiscalização de contratos uma gama de conhecimentos 

(MOTA, 2017). 

 

1.3 Problema de pesquisa e objetivos 

 

Conforme a Lei nº 8.666 de 1993, é obrigatória a existência de fiscal nos contratos 

administrativos firmados pela Administração Pública e tal função exige competências2 

                                                           
2 Este trabalho não possui objetivo de apontar quais as competências e atribuições dos fiscais de contrato, mas sim 

o objetivo de desenvolver e aplicar um programa de competências necessárias para o adequado desempenho da 

fiscalização de contratos administrativos. 
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individuais e específicas para um desempenho eficiente e adequado. Porém, a designação de 

fiscal de contrato prevista na lei não demanda nenhum requisito obrigatório que aponte para 

tais competências. Questiona-se então como desenvolver as competências necessárias para o 

adequado desempenho da fiscalização de contratos administrativos?  

No intuito de responder a este questionamento, a presente pesquisa tem por objetivo 

geral desenvolver e aplicar um programa de desenvolvimento de competências necessárias para 

o adequado desempenho da fiscalização de contratos administrativos. 

1. Levantar informações acerca das competências e eventuais aspectos positivos e 

negativos nas atividades de fiscalização de contratos administrativos (OE 1). 

2. Inventariar boas práticas organizacionais na área de fiscalização de contratos 

administrativos, focado principalmente no aspecto das competências (OE 2). 

3. Analisar o perfil de competências necessárias para o adequado desempenho de fiscais 

de contratos administrativos (OE 3). 

4. Desenvolver o Programa de Desenvolvimento de Competências (PDC/CGAC) a fim de 

solucionar as eventuais deficiências e fragilidades diagnosticadas (OE 4). 

Para que tais objetivos sejam alcançados, faz-se necessária a utilização de 

procedimentos metodológicos específicos que serão apresentados em capítulo próprio deste 

trabalho. 

 

1.4 Justificativa e relevância da pesquisa 

 

Quanto à viabilidade e importância desta pesquisa para a instituição pesquisada, cabe 

mencionar que a autora desta proposta de pesquisa exerce atualmente suas funções na CGAC 

do IFMT Campus Cáceres e, portanto, necessita elaborar constantemente ferramentas e meios 

para aperfeiçoar e otimizar os trabalhos da fiscalização. 

É por meio dos fiscais de contrato que a Administração poderá zelar e cuidar para que 

a Contratante (Administração Pública) e Contratada (empresa) cumpram suas obrigações 

contratuais, a fim que haja uma relação harmônica e vantajosa entre ambas, trazendo benefícios 

de ordem organizacional e financeira (LIMA, 2016). 

Outro benefício a ser destacado é que as empresas terão mais segurança em firmar 

contratos administrativos quando se tem um bom desempenho dos fiscais de contratos, visto 

que os fiscais não atuam somente em benefício da Administração contratante, mas também das 

empresas contratadas, já que precisam fazer com que se cumpram as obrigações contratuais de 

ambas as partes. 
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Esta pesquisa constitui uma oportunidade de melhoria do desempenho da fiscalização 

dos contratos administrativos, promovendo benefícios para a instituição que terá confiança e 

segurança no trabalho dos seus fiscais de contratos, bem como na gestão eficiente de recursos 

públicos. A oportunidade mais importante é de que o Programa de Desenvolvimento de 

Competências (PDC/CGAC), artefato final desta pesquisa, desenvolvido para a solução de 

problemas diagnosticados no IFMT Campus Cáceres pode ser replicado não somente para os 

demais campi do IFMT, mas também, potencialmente, para toda e qualquer organização pública 

que celebra contratos administrativos.  

É importante destacar também que o PDC/CGAC poderá ser adaptado e aplicado nas 

demais áreas de atuação para desenvolver competências, tais como, pedagógica, contábil, 

financeira, dentre outras. 

É uma oportunidade para as empresas contratadas também melhorarem os seus serviços 

prestados, pois com o desenvolvimento de competências dos fiscais de contrato por meio do 

PDC/CGAC e após a prática destas competências desenvolvidas, as empresas, 

consequentemente, necessitarão melhorar também os seus serviços prestados. 

A oportunidade de investigação bem como a análise dos resultados deste trabalho 

acadêmico e o desenvolvimento do PDC/CGAC possibilitou à pesquisadora propor algumas 

ações profissionais, principalmente contribuir com sugestões e práticas operacionais visando 

amenizar fragilidades detectadas no campo de fiscalização de contratos auxiliando no 

desempenho dos fiscais de contratos. Em um aspecto subjetivo, a realização deste trabalho 

permitirá à pesquisadora ampliar o desenvolvimento de suas competências técnicas e de gestão, 

refletindo de maneira positiva no desempenho de suas atividades profissionais. 

O público usuário dos serviços contratados pelo IFMT constitui-se principalmente por 

técnicos-administrativos, alunos e professores os quais também serão beneficiados por esta 

pesquisa pois o aprimoramento das atividades de fiscalização dos contratos administrativos terá 

reflexos positivos na prestação dos serviços pelas empresas contratadas, tais como, limpeza, 

vigilância, manutenção predial, dentre outros, beneficiando então todo o público usuário da 

instituição. Como principal reflexo positivo pode ser citado o fato de que o fiscal competente 

tem maiores condições de exigir, verificar e acompanhar o cumprimento das obrigações 

pactuadas pela empresa contratada. 

Quanto à relevância social deste estudo, cabe ressaltar a importância do uso eficiente e 

responsável dos recursos públicos com vista às melhores práticas da gestão no setor público, 
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visto que o agente público deve zelar pela sua aplicação de modo eficiente, eficaz e econômico 

(CUNHA, 2017)3. 

No âmbito do IFMT Campus Cáceres, a estimativa de recursos públicos que são gastos 

anualmente com os 20 contratos vigentes no ano de 2019 firmados por esta instituição de 

educação é de aproximadamente R$ 6.242.269,04, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Valores anuais estimados dos contratos no ano de 2019 

 Objeto da contratação Valor anual estimado 

1 Contratação de serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas 

nacionais e internacionais) 

R$ 9.229,00 

2 Correios R$ 18.000,00 

3 Serviços de agenciamento de viagens (passagens terrestres em âmbito 

intermunicipal e interestadual) 

R$ 19.522,75 

4 
Serviços de Seguro de Vida dos Alunos/Estagiários 

R$ 36.763,20 

4 Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos 

condicionadores de ar tipo split e de janela 

R$ 49.340,13  

6 Serviço continuado de outsourcing de impressão R$ 50.586,36 

7 Aquisição dos materiais para o refeitório R$ 67.594,50 

8 Serviço especializado de gerenciamento, implantação e operação de 

sistema informatizado/integrado com fornecimento/utilização de cartão 

magnético ou micro processado, utilizado na operação de fornecimento 

de combustíveis (diesel comum e gasolina comum), com rede 

credenciada para todo o Brasil 

R$ 93.310,32 

9 Serviços de controle de vetores e pragas urbanas e animais 

sinantrópicos, limpeza, manutenção, adequações sanitárias, de poços 

artesianos e bombas; limpeza, desinfecção e desentupimento de caixas 

d'água, fossas. 

R$ 96.939,20 

10 Serviços de administração e gerenciamento compartilhado de 

manutenção preventiva e corretiva, de forma continuada para atender os 

veículos oficiais pertencentes a frota 

R$ 121.829,28  

11 Aquisição dos materiais para o refeitório R$ 153.620,07 

12 Serviços de administração e gerenciamento compartilhado de 

manutenção preventiva e corretiva, de forma continuada para atender 

máquinas, tratores e implementos agrícolas 

R$ 233.153,94  

13 Aquisição dos materiais para o refeitório R$ 330.999,50 

14 Serviços de vigilância não armada diurna e noturna R$ 407.594,77 

15 Aquisição dos materiais para o refeitório R$ 415.589,00 

16 Contrato de uso do sistema de distribuição e compra de energia elétrica R$ 564.569,95 

Continua 

                                                           
3 Embora a abordagem da utilização de recursos públicos esteja aqui baseada no princípio da eficiência, é 

necessário reforçar que devem ser igualmente cumpridos, na aplicação dos recursos públicos, os demais princípios 

da Administração Pública.  
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Conclusão 

 Objeto da contratação Valor anual estimado 

17 Serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação e higienização; 

com fornecimento de materiais de consumo e equipamento 

R$ 583.838,38 

 

18 Aquisição dos materiais para o refeitório R$ 729.473,05 

19 Serviços comuns de engenharia com fornecimento de insumos para 

manutenção e conservação de bens imóveis 

R$ 999.895,76 

20 Serviços de natureza contínua, sob o regime de execução indireta, de 

Apoio Administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, 

R$ 1.260.419,88 

 

Valor total anual estimado R$ 6.242.269,04 

Fonte: Elaborado pela Autora com base nos termos de contratos administrativos firmados pelo IFMT Campus 

Cáceres – Prof. Olegário Baldo (2019) 

 

O interesse por esse estudo surgiu dos problemas vivenciados por esta pesquisadora ao 

se deparar com as atividades de gestão e fiscalização dos contratos administrativos em seu 

cotidiano profissional, bem como pelo grande volume de recursos envolvidos, o que deixa clara 

sua relevância e termos de eficiência e economicidade da gestão pública. 

Embora existam trabalhos acadêmicos (dissertações, artigos) que abordaram acerca da 

necessidade de capacitação para o fiscal de contrato e proposição de melhorias, não se 

encontrou dentre a literatura revisada, um inventário de boas práticas na área de fiscalização de 

contratos administrativos e também não apresentaram um programa direcionado ao 

desenvolvimento de competências dos fiscais de contratos administrativos, que constitui o 

objeto desta pesquisa. 

Foram efetuadas buscas na internet, de estudos nos últimos 10 anos, em bases de 

pesquisa como, “CAPES”, “Google Acadêmico”, “Scopus”, “Web of Science”, “Scielo”, 

“Spell”, com as seguintes expressões: “fiscalização de contratos administrativos”, “contratos 

administrativos”, “gestão e fiscalização de contratos administrativos”, “gestão por 

competências na Administração Pública”, “competências na Administração Pública”, 

“competências no setor público”, “competências da fiscalização de contratos administrativos”, 

“capacitação na Administração Pública”, “capacitação de fiscais de contratos administrativos”. 

 Dentre os resultados encontrados, foram selecionadas as dissertações de mestrado e 

artigos publicados em revistas, jornais e congressos que tenham relação e relevância com o 

tema da pesquisa e seus objetivos. Estes estudos foram relacionados no Quadro 2 com o objetivo 

de inventariar as principais boas práticas para o problema da fiscalização de contratos e os 

resultados obtidos em pesquisas já realizadas acerca desta temática. 
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Quadro 2 - Levantamento de boas práticas e resultados obtidos em pesquisas relacionadas ao 

tema 

Tipo de obra Título Autor(a) Ano Boas práticas para a 

solução do problema 

Resultados/ Conclusões 

Dissertação - 

Mestrado em 

Administração – 

FGV 

A influência do 

perfil 

comportamental 

na efetividade 

da fiscalização 

de contratos: o 

caso da 

PETROBRAS/

REVAP. 

Ana Elisa 

de A. Galli 
2009 Proposta de revisar seu 

processo de seleção de 

fiscais, incluindo a 

verificação de 

adequação do perfil 

comportamental do 

indivíduo à função. 

As empresas usualmente 

não dão a devida 

importância ao gestor de 

contratos, especialmente 

quanto às competências e 

habilidades necessárias 

para investi-lo na função; 

Artigo - Revista 

Contemporânea 

de Economia e 

Gestão. Vol.7 - 

Nº 2 - 

jul/dez/2009. 

(41-52 ) 

Competências 

necessárias e 

competências 

exercidas na 

gestão de 

contratos de 

serviços 

terceirizados em 

uma empresa do 

setor de 

mineração de 

Minas Gerais 

Yana T. de 

Magalhães; 

Alexandre 

M. das G. 

Ferreira; 

Luiz A. S. 

Saraiva; 

Elvécio R. 

Brasil 

2009 Curso de formação 

contribuiu para 

melhorar o 

conhecimento sobre os 

tópicos relacionados 

aos contratos. 

Práticas adequadas na 

gestão são importantes, 

devendo ser embasadas 

por treinamentos 

específicos e normas 

definidas, o que exige 

dos envolvidos um 

elenco de competências. 

Dissertação - 

Mestrado 

Profissional em 

Saúde Pública 

Obrigações 

Trabalhistas em 

Contratos de 

Terceirização na 

Administração 

Pública - o caso 

do Centro de 

Pesquisas Ageu 

Magalhães 

Ana Célia 

B. de 

Castro 

2010 Os fiscais de contratos 

necessitam ter uma 

capacitação mais 

adequada, bem como 

periódica, pois estes, 

pela própria formação 

profissional e/ou 

natureza do cargo em 

que ocupam, 

provavelmente não 

detêm os 

conhecimentos 

necessários sobre o 

assunto. 

É necessário preparar os 

fiscais dos contratos com 

conhecimento técnico 

específico, tendo em 

vista o nível de 

responsabilidade 

envolvido na execução 

de tal atividade. 

Artigo - R. bras. 

de Est. da 

Função públ. – 

RBEFP | Belo 

Horizonte, ano 

1, n. 2, p. 103-

119, maio/ago. 

2012 

 

Atribuições do 

gestor/fiscal do 

contrato 

administrativo 

Christianne 

de C. 

Stroppa 

2012 Necessária a 

elaboração de 

regulamentos internos 

contendo o elenco de 

competências 

especificamente 

atribuídas ao fiscal, em 

especial se as 

atividades de 

fiscalização e gestão 

forem designadas a 

agentes distintos. 

Para que o exercício 

dessa atribuição seja 

efetivo, deve-se atentar 

para que a escolha recaia 

sobre titular da unidade 

que tenha conhecimento 

técnico do objeto do 

contrato, ou em servidor 

capacitado para tal. 

             Continua 
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 Continuação 

Tipo de obra Título Autor(a) Ano Boas práticas para a 

solução do problema 

Resultados/ Conclusões 

Artigo - Revista 

do Serviço 

Público Brasília 

63 (1): 43-62 

jan/mar 2012 

A relação entre 

os princípios da 

eficiência e da 

economicidade 

nos contratos 

administrativos 

Letícia M. 

Araújo; 

Maria I. A. 

Rodrigues 

2012 Destaca-se a 

importância de investir 

no treinamento e na 

preparação dos 

diversos gestores 

contratuais.  

É importante que os 

gestores responsáveis 

pelo contrato possuam os 

conhecimentos técnicos 

específicos necessários à 

compreensão desses 

critérios e ao adequado 

acompanhamento da 

execução contratual. 

Dissertação - 

Mestrado 

Profissional em 

Sistemas de 

Gestão 

A 

implementação 

de 

procedimentos 

de controle 

como estratégia 

de disseminação 

do 

conhecimento e 

instrumento 

para atingir 

eficiência na 

fiscalização de 

contratos de 

serviços 

terceirizados em 

uma 

universidade 

pública 

Rita de 

Cassia P. 

Marinho 

2012 Adotar um Manual de 

Gestão e Fiscalização 

de Contratos de 

Serviços Terceirizados, 

visando potencializar o 

compartilhamento e 

disseminação do 

conhecimento, 

propiciar maior 

controle na execução 

dos contratos e garantir 

a eficiência na 

avaliação dos serviços 

prestados. 

Os resultados 

encontrados indicam a 

necessidade de ações 

voltadas à capacitação 

dos profissionais 

envolvidos na atividade 

de fiscalização, visando 

reparar as fragilidades 

identificadas e melhorar 

o desempenho de suas 

rotinas.  

Artigo - XIII 

Coloquio de 

Gestión 

Universitaria 

en Américas 

A terceirização 

dos serviços de 

limpeza e 

conservação na 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina 

(UFSC): estudo 

de caso sobre a 

gestão e 

fiscalização 

desses serviços 

no 

Centro de 

Comunicação e 

Expressão 

(CCE) 

Joice R. da 

C. S. da 

Lapa; Katia 

D. Moreira; 

Cláudio M. 

Guedes; 

Andrezza 

Rozar 

2013 A criação de um 

manual com a 

orientação aos 

servidores poderá 

trazer elementos 

essenciais ao 

planejamento e ao 

cumprimento das 

etapas inerentes ao 

processo como um 

todo. 

A gestão e a fiscalização 

dos contratos 

terceirizados já 

celebrados precisam ser 

realizadas por 

profissionais 

qualificados e 

comprometidos com a 

gestão do serviço 

público. 

Continua 
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Continuação 

Tipo de 

obra 

Título Autor(a) Ano Boas práticas para a 

solução do problema 

Resultados/ Conclusões 

Artigo -  IX 

Congresso 

Nacional de 

Excelência 

em Gestão 

Contratos 

administrativos na 

esfera pública: uma 

análise do papel do 

gestor e do fiscal 

Cristiane 

S. E. B. 

de 

Castro; 

Ana C. 

M. 

Magalhã

es 

2013 Capacitação dos fiscais 

para que possam 

exercer com maior 

segurança e respaldo 

legal. Cabe ainda a 

recomendação sobre 

um estudo do perfil 

adequado para fiscais. 

Necessário haver fiscais 

capacitados, com pleno 

conhecimento do objeto 

contratado, trabalhando 

em equipe, profissionais 

envolvidos no processo 

de contratação, capazes 

de detectar 

inadimplementos, 

irregularidades, 

utilizando-se das 

ferramentas legais. 

Artigo – IX 

Congresso 

Nacional de 

Excelência 

em Gestão  

Gestão do 

conhecimento como 

recurso estratégico 

para o 

desenvolvimento de 

competências: estudo 

de caso em uma 

universidade pública 

Rita de 

C. Pinto 

Marinho; 

E. P. de 

Andrade 

2013 Treinamento periódico 

dos profissionais, no 

intuito de desenvolver 

competências e ampliar 

o conhecimento técnico 

dos fiscais para que 

estes possam 

desempenhar com 

eficiência as várias 

recomendações 

dispostas nos 

instrumentos legais que 

disciplinam o tema 

fiscalização de 

contratos. 

 

Os resultados indicam a 

necessidade de ações 

voltadas à capacitação 

dos profissionais, bem 

como a implementação 

de práticas de 

disseminação do 

conhecimento, visando 

ampliação das 

competências dos fiscais 

e eficiência no processo 

de monitoramento dos 

contratos. 

Artigo - R. 

de Contratos 

Públicos – 

RCP | Belo 

Horizonte, 

ano 3, n. 5, p. 

9-32, 

mar./ago. 

2014 

Gestão de contratos 

administrativos  

André L. 

Vieira 

2014 Sugere-se a 

conscientização da 

relevância do tema, a 

capacitação constante e 

o comprometimento de 

tais agentes públicos 

que atuam nas 

atividades de gestão e 

fiscalização dos 

contratos 

administrativos. 

Resta claro, portanto, que 

contratações tidas por 

eficientes devem 

considerar que os 

servidores públicos 

designados para as 

atividades de gestão e 

fiscalização de contratos 

estejam qualificados. 

Dissertação - 

Mestrado 

Profissional 

em Gestão 

Pública 

A percepção da 

fiscalização dos 

contratos de mão de 

obra terceirizada 

pelos agentes 

envolvidos nesse 

processo no âmbito da 

Universidade Federal 

do Rio Grande do 

Norte: Uma análise 

sob o modelo do 

Principal-Agente 

Maria do 

C. A. de 

Medeiros 

2014 É necessário que os 

fiscais servidores da 

UFRN recebam 

treinamento e 

orientação para o 

exercício de suas 

funções, inclusive 

propiciando a eles o 

conhecimento das leis e 

instruções normativas 

que regulam a 

atividade. 

Destaca-se a necessidade 

de treinamento dos 

servidores da UFRN que 

atuam como fiscais. O 

resultado sinaliza uma 

das maiores dificuldades 

apresentadas que é a falta 

de treinamento e 

capacitação para a 

função.  

Continua 
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Continuação 

Tipo de 

obra 

Título Autor(a) Ano Boas práticas para a 

solução do problema 

Resultados/ 

Conclusões 

Dissertação - 

Mestrado 

Profissional 

em Políticas 

Públicas e 

Gestão da 

Educação 

Superior 

Fiscalização de 

contratos 

administrativos na 

Universidade 

Federal do Ceará 

Maria de J. 

L. Silva 
2014 Sugere-se como possíveis 

alternativas para a 

minimização dos 

problemas apontados pela 

pesquisa: 

3) Programas internos de 

treinamentos na área e o 

compartilhamento de 

experiências entre os 

profissionais; 

A pesquisa identificou 

alguns fatores que 

podem impedir uma 

fiscalização eficiente da 

execução contratual: 

falta de treinamento e 

qualificação (não houve 

quem não tenha falado 

nesse assunto); 

desconhecimento a 

respeito da legislação. 

Dissertação - 

Mestrado 

Profissional 

em 

Administraç

ão 

Universitária 

Desafios e 

perspectivas na 

gestão do contrato 

de prestação de 

serviços 

terceirizados de 

limpeza na 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina (UFSC) 

Joice R. da 

C. S. da 

Lapa 

2015 Sugestões para trabalhos 

futuros: Ampliar a 

pesquisa nos demais 

locais da UFSC não 

incluídos nesse estudo; 

Aplicar a pesquisa em 

outras Instituições 

Públicas Federais de 

Ensino;  

O grande desafio é o fato 

dos entrevistados não 

possuírem a qualificação 

necessária ao exercício 

da função. Não foram 

capacitados ou treinados. 

Dissertação - 

Mestrado 

Profissional 

em 

Administraç

ão 

Gestão de 

contratos 

administrativos: 

uma proposta para 

gestores e fiscais 

da Companhia 

Catarinense de 

Águas e 

Saneamento 

Mariana M. 

Marques 

2015 Foi apresentada uma 

proposta de práticas de 

gestão de contratos 

administrativos para 

gestores e fiscais, que 

possibilita que os 

processos relacionados à 

gestão dos contratos 

sejam definidos a fim de 

orientar os gestores e 

fiscais dos procedimentos 

legais e forma adequada 

de atuação. 

Percebeu-se 

problemáticas 

decorrentes da falta de 

estrutura dos órgãos, 

falta de pessoal ou de 

capacitação, da 

sobrecarga e do acúmulo 

de funções e atribuições; 

e, principalmente, da 

falta de conhecimento 

técnico e jurídico. 

Dissertação - 

Mestrado em 

Sistemas de 

Gestão 

Contratos 

administrativos na 

esfera pública: 

uma análise do 

papel do gestor e 

do fiscal 

Ricardo J. 

B. Soares 

2015 4) Planejar a implantação 

do sistema de gestão por 

competências, estratégia 

de gestão baseada nas 

competências requeridas 

para o exercício das 

atividades de fiscalização 

e definindo os 

conhecimentos e as 

habilidades que são 

necessários para superar 

as deficiências existentes 

em relação ao nível 

desejado para a 

organização. 

Os dados indicaram 

carência de mecanismos 

de aprendizagem e a 

necessidade de ações 

voltadas à capacitação 

dos profissionais 

envolvidos na gestão e 

fiscalização de contratos. 

Um programa 

permanente de 

capacitação e 

treinamento minimizaria 

bastante as fragilidades 

apontadas no parágrafo 

anterior.  

Continua  
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Continuação 

Tipo de 

obra 

Título Autor(a) Ano Boas práticas para a 

solução do problema 

Resultados/ Conclusões 

Artigo – 

Revista de 

Administraç

ão – UFRR 

A necessidade de 

conhecimentos 

específicos para o 

fiel cumprimento 

do 

acompanhamento 

e fiscalização de 

contratos no 

âmbito da 

administração 

pública segundo o 

disposto no art. 67 

da Lei nº 

8.666/1993 

Nilson J. 

Oliveira 

Junior,  

Emanuel 

A. dos 

Santos 

2016 Verifica-se que os 

servidores que atuam como 

fiscais de contratos devem 

possuir as competências e 

os conhecimentos 

necessários para essa 

atuação, tendo em vista a 

grandiosidade desse 

contexto.  
 

Plena necessidade de 

conhecimentos 

específicos que fiscais de 

contratos administrativos 

devem possuir. 

Dissertação - 

Mestrado em 

Sistemas de 

Gestão 

Mapeamento das 

competências 

necessárias ao 

gestor de contratos 

de serviços 

terceirizados na 

administração 

pública: o caso 

CEFET/RJ 

Thiago 

M. 

Esteves 

2016 Com as competências 

definidas é possível que a 

Instituição identifique 

possíveis gaps dos 

gestores, tornando possível 

a criação de programas de 

capacitação para o 

aprimoramento de seus 

conhecimentos, 

habilidades e atitudes. 

Dentre as sugestões 

encontrou-se como 

sugestão a elaboração de 

treinamentos específicos 

para o desenvolvimento 

das competências 

deficientes 

Dissertação- 

Mestrado 

Profissional 

em Gestão e 

Estratégia – 

MPGE 

Diagnóstico e 

proposição de 

melhorias na 

gestão e 

fiscalização de 

contratos de 

serviços aplicados 

ao Instituto 

Nacional de 

Câncer José 

Alencar Gomes da 

Silva (INCA) 

Emilio P. 

Daher 

2016 Propor um manual de 

gestão e fiscalização dos 

contratos de serviços 

consolidando o plano de 

melhorias implementado 

nos novos diagramas de 

processos de negócios 

(DPN), processos críticos 

de acordo com as 

legislações vigentes; 

Identificou-se a 

necessidade de ser 

realizado um 

treinamento, com o 

objetivo de repassar 

conhecimentos. Ampliar 

as ações na promoção de 

uma política de 

treinamentos 

permanentes. 

Artigo – XIII 

SEGeT 

Simpósio de 

Excelência 

em Gestão e 

Tecnologia 

Gestão de 

competência para 

a melhoria da 

gestão de 

contratos de 

terceirização na 

Administração 

Pública 

Thiago 

M. 

Esteves; 

Guido V. 

Silva 

2016 A Gestão de competências 

é capaz de determinar com 

base nas atribuições da 

função de Gestão de 

Contratos e estratégia da 

organização, qual o perfil 

necessário para o agente 

público que poderá ser 

avaliado se o possui e com 

base nesta avaliação poderá 

receber treinamento 

específico, com o objetivo 

de aprimoramento de suas 

competências. 

A implementação da 

Gestão de Competências 

poderá trazer melhorias 

na gestão de contratos, a 

partir do mapeamento do 

perfil necessário ao 

gestor, seguido de 

avaliação de suas 

competências atuais e 

possível treinamento 

para seu aprimoramento 

ou até mesmo a 

realocação de outro 

servidor que possua o 

perfil adequado. 

Continua
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Continuação 

Tipo de obra Título Autor(a) Ano Boas práticas para a 

solução do problema 

Resultados/ Conclusões 

Artigo - XII 

Congresso 

Nacional de 

Excelência em 

Gestão & III 

INOVARSE - 

Responsabilid

ade Social 

Aplicada 

Gestão do 

conhecimento 

para fiscais de 

contratos na 

Administração 

Pública 

Liliam 

M. de A. 

Espinoza 

2016 Importância e anseio dos 

fiscais em ter disponível 

um manual onde sejam 

sistematizados leis, 

procedimentos e 

melhores práticas 

associadas ao tema em 

questão. 

Deve-se colocar em prática 

os valores do 

compartilhamento do 

conhecimento e de trabalho 

colaborativo, além de 

investir em tecnologias, 

capacitação de pessoas e 

processos com o objetivo de 

criar, reter e disseminar o 

conhecimento na 

organização. 

Dissertação - 

Mestrado em 

Administração 

Estudo dos 

Fatores 

relacionados 

ao 

desempenho 

da Fiscalização 

de Contratos 

Administrativo

s no IFNMG - 

Campus 

Montes Claros 

Aline F. 

Mota 

2017 Identificação das 

dificuldades enfrentadas 

pela fiscalização de 

contrato no desempenho 

de suas atividades. 

Identificou-se fatores que 

interferem negativamente, 

como a falta de 

conhecimento amplo da 

legislação, a falta de clareza 

e precisão dos objetos 

contratados, insuficiência de 

capacitação dos fiscais, 

sendo isso apontado pelos 

fiscais como principal 

dificultador no desempenho 

das atividades.  

Dissertação - 

Mestrado 

Profissional 

em Políticas 

Públicas e 

Gestão da 

Educação 

Superior 

A atividade de 

fiscalização de 

contratos de 

terceirização 

em uma 

instituição 

federal de 

ensino superior 

Antonia 

K. B. G. 

Cunha 

2017 Faz-se necessária a 

realização de estudos 

futuros, principalmente 

para: propor um modelo 

de fiscalização de 

contratos para as IFES e a 

capacitação dos 

servidores para a 

atividade de fiscalização. 

A Administração precisa 

melhorar as condições de 

trabalho dos fiscais e buscar 

meios de qualificá-los e 

treiná-los para a realização 

de fiscalizações mais 

eficientes e em 

conformidade com a 

legislação vigente. 

Dissertação - 

Mestrado 

Profissional 

em Gestão e 

Avaliação da 

Educação 

Pública 

Gestão e 

Fiscalização de 

Contratos de 

Terceirização 

de Mão de 

Obra: O caso 

da 

Universidade 

Federal de Juiz 

de Fora em um 

estudo 

comparativo 

Michelle 

Peon 

Manarino 

2017 Plano de Ação 

Educacional (PAE): 1) 

oferecimento de curso de 

capacitação com 

abordagem dos principais 

temas afetos aos contratos 

administrativos e 

procedimentos de gestão 

e fiscalização. 

O oferecimento de 

treinamento adequado aos 

fiscais contratuais é medida 

que se apresenta como 

alternativa viável e 

potencialmente apta para 

aprimorar a fiscalização dos 

contratos. 

Continua
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Continuação 

Tipo de obra Título Autor(a) Ano Proposta para 

solução do problema 

Resultados/ Conclusões 

Artigo - 

XXXVII 

Encontro 

Nacional de 

Engenharia de 

Produção. 

Joinville - SC. 
 

A fiscalização 

de contratos de 

terceirização 

sob a ótica dos 

servidores de 

uma instituição 

federal de 

ensino superior 

Antonia K. 

B. G. Cunha, 

Maxweel V. 

Rodrigues, 

Sueli M.  de 

A.  

Cavalcante, 

Antônio C. 

F. Thomaz 

2017 A Administração 

precisa buscar meios de 

qualificá-los e treiná-

los para a realização de 

fiscalizações mais 

eficientes e em 

conformidade com a 

legislação vigente. 

Há necessidade de 

capacitação dos fiscais. 

Comprovou-se que as 

principais ações que a 

administração do órgão 

poderia realizar para 

melhorar o desempenho 

dos fiscais são realizar 

capacitações periódicas 

para os fiscais. 

Artigo – Revista 

Científica 

Multidisciplinar 

Núcleo do 

Conhecimento 

As atribuições 

dos fiscais de 

contrato: as 

dificuldades na 

realização da 

tarefa de 

fiscalização de 

contratos 

Helaine C. 

de S. 

Ferreira et 

al.  

2017 É de suma importância 

que Administração 

Pública se conscientize 

da seriedade da 

nomeação do fiscal de 

contratos, buscando 

agentes capazes e 

interessados no bom 

desempenho de suas 

funções, promovendo 

sua qualificação, de 

modo que o fiscal 

realize com 

competência e 

dedicação às funções 

para as quais foi 

designado. 

A Administração Pública 

na busca pela eficácia e 

eficiência no 

acompanhamento e 

fiscalização dos 

contratos, deve designar 

servidores para exercer a 

função de gestor e fiscal 

com o perfil adequado 

para desempenhar suas 

funções, demonstrando 

conhecimento, 

comprometimento e 

habilidades para 

obtenção de melhores 

resultados. 

Artigo - Gest. 

Prod., São 

Carlos, v. 25, n. 

3, p. 444-457, 

2018 

Fiscalização de 

contratos de 

serviços 

terceirizados: 

desafios para a 

universidade 

pública 

Rita de C. P. 

Marinho, 

Emanuel. P. 

de Andrade,  

Cassia R. P. 

Marinho,  

Elisabeth F. 

Roberta O. 

da Motta 

2018 Torna-se 

imprescindível 

intensificar ações de 

incentivo à capacitação, 

no intuito de aprimorar 

os processos internos 

de trabalho, 

desenvolver 

competências 

profissionais. 

Os resultados apontam a 

existência de fragilidades 

no processo de 

fiscalização, 

evidenciando a 

necessidade de 

aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de 

competências dos 

agentes públicos. 

Artigo - 

Brazilian 

Journal of 

Development 

A proposta de 

um modelo de 

gestão e 

fiscalização de 

contratos em 

uma unidade 

federal de 

saúde 

Vinicius de 

L. e S. 

Martins, 

Lidiane da S. 

Marques 

2018 Propor um modelo de 

gestão e fiscalização no 

intuito de viabilizar 

uma melhor segregação 

de funções e efetivo 

acompanhamento dos 

aspectos técnicos, 

administrativos e de 

gestão dos contratos 

por parte dos agentes 

públicos incumbidos 

nessa missão. 

Ao identificar as 

dificuldades e 

complexidades dos 

serviços da unidade, 

observou-se a falta de 

conhecimento e pouco 

acompanhamento dos 

gestores e fiscais dos 

contratos, resultando nas 

fragilidades discorridas 

anteriormente. 

 Continua 
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Conclusão 

Tipo de obra Título Autor(a) Ano Proposta para 

solução do 

problema 

Resultados/ 

Conclusões 

Artigo – XVIII 

Coloquio 

Internacional 

de Gestion 

Universitaria 

A análise da gestão e 

fiscalização de 

contratos terceirizados 

na 

UFSC à luz da teoria 

Neoinstitucionalista: 

um benchmarking 

com a PETROBRAS 

Gabriel N. 

Kinczeski, 

David A. 

Husadel, 

Guilherme 

F. da 

Silveira, 

Marcos  F. 

Ravazzoli 

2018 1) Programa 

continuado de 

capacitação para o 

desenvolvimento 

de habilidades dos 

fiscais dos novos 

fiscais/gestores, e 

manter os atores 

atualizados das 

leis e 

procedimentos;  

Um dos principais 

problemas da 

administração pública é 

a gestão e fiscalização 

de contratos 

terceirizados, 

ocasionado dentre 

outros motivos, pela 

complexidade dos 

conhecimentos 

exigidos e déficit de 

recursos humanos e 

materiais. 

Dissertação 

Mestrado em 

Educação - 

Especialização 

em 

Administração 

das 

organizações 

educativas 

Gestão Administrativa 

do Instituto Federal 

Farroupilha Campus 

Santo Augusto: a 

capacitação 

profissional dos 

gestores e fiscais de 

contratos como meio 

de prevenir a 

responsabilização 

subsidiária em ações 

judiciais trabalhistas 

de contratos de 

serviços terceirizados 

com mão de obra 

cedida. 

Leônidas 

L. R. de 

Assunção 

2018 A política de 

capacitação 

profissional 

desenvolvida pela 

Instituição não 

está plenamente 

implementada 

trazendo 

insegurança para o 

servidor no 

desempenho das 

funções de 

fiscalização e de 

gestão de 

contratos.  

Os resultados das 

respostas dos 

participantes indicaram 

que a escolha do 

servidor com perfil 

profissional adequado 

para exercer as funções 

de fiscal e de gestor de 

contratos são muito 

importantes, que a 

capacitação 

profissional deve ser 

contínua e possuir 

aprendizagem 

e atualização. 

Fonte: Elaborado pela Autora 

  

 O estudo das pesquisas relacionadas no Quadro 2 nos conduz à conclusão de que dentre 

os vários problemas relacionados à fiscalização de contratos administrativos no âmbito da 

Administração Pública, os maiores deles dizem respeito à falta de capacitação e 

desenvolvimento de competências destes agentes públicos designados para esta função. Os 

resultados destas pesquisas apontaram que existem diversas lacunas na atuação dos fiscais de 

contratos, tais como, a necessidade de capacitação contínua e periódica, conhecimento acerca 

de leis e demais atos normativos, conhecimento acerca de procedimentos relacionados à 

fiscalização, implementação de uma gestão por competências para os fiscais de contratos, 

manuais procedimentais, perfil ajustado às competências necessárias dos fiscais e quantidade 

insuficiente de servidores que possam ser designados fiscais de contratos.  
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Portanto, os resultados destas pesquisas confirmam a necessidade de elaboração e 

proposição de um programa de desenvolvimento de competências para os fiscais de contrato, 

que constitui o objetivo deste trabalho, pois por meio deste programa é possível viabilizar a 

solução de grande parte dos problemas apontados no Quadro 2. 

Este trabalho está assim estruturado: após resumo e introdução, apresenta-se o 

referencial teórico que fundamentou esta pesquisa. Em seguida apresenta-se os procedimentos 

metodológicos, a coleta de dados, seguida pela análise dos dados e resultados. Logo após será 

apresentada a descrição Programa de Desenvolvimento de Competências (PDC/CGAC) e as 

considerações finais. E por fim, têm-se as referências bibliográficas que constituíram este 

trabalho e seus apêndices. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Eficiência na Administração Pública 

 

Denomina-se Administração Pública todo o aparato do governo, ou seja, estrutura, 

recursos, órgãos, agentes, serviços e atividades destinados à realização de todos os seus 

objetivos, inclusive do seu maior objetivo: a promoção do interesse público (PALUDO, 2012). 

A Administração Pública vem passando por transformações principalmente em razão 

das necessidades da população que anseia cada dia mais pelos seus direitos e está se 

conscientizando da sua importância no controle das ações públicas, obrigando-a a capacitar 

seus agentes a fim de alcançar a qualidade, transparência e eficiência de suas ações (SILVA, 

2017). 

Em sua história, a Administração Pública passou por três modelos de gestão sendo eles 

o modelo patrimonialista, o modelo burocrático e o modelo gerencial4 (SILVA, 2017). 

O modelo de gestão patrimonialista, herdado da corte portuguesa, predominou durante 

a República Velha (1989-1930) e tinha como características o caráter arbitrário das decisões, 

corrupção, nepotismo, descaso pelos cidadãos e pelas demandas sociais, não distinção entre o 

público e o privado. Este modelo tornou-se inaceitável, obrigando a Administração Pública a 

evoluir para um novo modelo de gestão (SILVA, 2017). 

Durante a gestão patrimonialista os casos de nepotismo, corrupção e falta de definição 

das fronteiras entre o patrimônio privado e o público predominavam. Os cargos públicos eram 

distribuídos levando em consideração os laços de amizades (PEREIRA; SPINK, 2010). 

A partir da década de 30, a fim de reparar tais práticas, foi implementada a gestão 

pública burocrática cujo objetivo específico era zelar pela neutralidade da ação administrativa 

com regras e isolamento das influências políticas (GAULT, 2002). 

Este modelo burocrático foi adotado pois constituía numa alternativa superior no 

combate ao modelo patrimonialista do Estado (PEREIRA, 1996). 

Porém, a partir da década de 70, o Estado, até então focado tradicionalmente neste 

modelo burocrático de administração, começou a ser questionado, colocando este modelo em 

                                                           
4 Além destes modelos de gestão pública, existe ainda o modelo baseado numa vertente “societal” abordado por 

Ana Paula Paes de Paula (2005). Porém, os 3 modelos apresentados no texto (patrimonialista, burocrático e 

gerencial) foram utilizados somente para introduzir um breve histórico dos modelo de gestão pública para explicar 

a origem da eficiência na Administração Pública. 
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xeque no mundo todo, seja sob o ponto de vista econômico, social ou administrativo (CASTRO, 

2006). 

A eficiência em que se baseava o modelo burocrático não se concretizou, constatou-se 

que não garantia rapidez, boa qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados ao público. 

A administração burocrática era lenta, cara e não atendia as demandas da população (PEREIRA, 

1996). 

Quando o Estado se transformou no grande Estado social e econômico do século XX, 

adotou um número crescente de serviços sociais, ou seja, a educação, a saúde, a cultura, a 

previdência e a assistência social, a pesquisa científica e de papéis econômicos - regulação do 

sistema econômico interno e das relações econômicas internacionais, estabilidade da moeda e 

do sistema financeiro, provisão de serviços públicos e de infraestrutura. Então, nesse momento 

o problema da eficiência tornou-se essencial (PEREIRA, 1996). 

Com a ineficiência do Estado no atendimento das necessidades da população, o modelo 

burocrático tornou-se insustentável, sendo necessário então a implementação de um novo 

modelo de administração que priorizasse a qualidade do serviço público, que profissionalizasse 

e aperfeiçoasse constantemente seus agentes, para que houvesse um atendimento de qualidade 

aos cidadãos que são vistos, a partir de então, como clientes. O Estado então passa a ser 

considerado um prestador de serviços ao cidadão devendo utilizar instrumentos para garantir a 

eficiência de suas organizações (SILVA, 2017). 

Surgiu então, a partir da década de 90, o modelo gerencial de administração pública que 

adotou mecanismos voltados à busca da excelência administrativa e com foco no cidadão 

(CASTRO, 2006). 

O Estado que antes era governado exclusivamente por um paradigma burocrático, passa 

por reformas que têm como um dos paradigmas o gerencial (FREITAS, 2001). 

Este novo modelo gerencial consistia numa nova filosofia focada na orientação do 

Estado para o cidadão com ênfase nos resultados, na transparência e “maior responsabilidade 

aos administradores públicos para tornar a administração pública voltada para o cidadão-

cliente” (ARAÚJO; PINHEIRO, 2010, p. 657-658). 

Passa-se a ser priorizado pelo Estado “a eficiência do atendimento das necessidades dos 

serviços de seus clientes/cidadãos, por meio de incentivos a programas de flexibilização da 

gestão pública” (SILVA, 1994, p. 7). 

 A administração gerencial é um novo modelo de gestão pública “baseado em valores 

de eficiência, eficácia e competitividade” (SECCHI, 2009, p. 354). 
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No Brasil, a gestão pública gerencial, também chamada de Nova Gestão Pública, foi 

inicialmente debatida em 1995  nos debates sobre a reforma administrativa do governo federal, 

inspirando-se nos princípios gerencialistas da Nova Gestão Pública, fundamentada na eficiência 

e na busca de resultados (FERRAREZI; AMORIM; TOMACHESKI, 2010). 

Em 1998, a eficiência foi então instituída como um princípio da Administração Pública 

expresso na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, por meio da Emenda 

Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998 (BRASIL, 1998), sendo considerado o maior êxito 

da reforma administrativa, possibilitando a adoção de várias inovações na seara pública e se 

tornou um importante marco institucional na gestão dos gastos públicos (CASTRO, 2006). 

A partir do momento que a Emenda Constitucional nº 19/1998 elevou o conceito da 

eficiência a um princípio da Administração Pública, tornou-se ainda mais necessária a reflexão 

acerca das práticas de gestão aplicadas às diversas áreas da atuação governamental (COELHO, 

2011). 

O termo eficiência é oriundo do termo latim efficientia. Conforme o Dicionário Aurélio 

“refere-se à capacidade de dispor de alguém ou de algo para conseguir um efeito determinado” 

(CAMARGO; GUIMARÃES, 2013, p. 137). 

Eficiência na área pública é mais importante que do que a eficácia (alcance dos 

objetivos), pois diz respeito a como estes objetivos foram alcançados. Há uma preocupação 

com os meios utilizados para obtenção do êxito no alcance dos objetivos do Estado, ou seja, é 

necessário buscar os mecanismos mais econômicos e viáveis, maximizar os resultados e 

minimizar os custos, fazer o melhor com menores custos, gastando de forma racional e 

inteligente os recursos pagos pelo contribuinte (TORRES, 2004). 

Portanto, a eficiência é uma forma de não se desperdiçar o bem público, fazendo uso do 

mesmo de forma racional, visando a qualidade, pois o dinheiro público vem da arrecadação do 

dinheiro de cada cidadão, sendo necessário evitar o desperdício desses recursos (SOUZA; 

SILVA, 2015). 

A eficiência possui um alcance mais amplo, pois em sua aplicação ou não, está a 

diferença entre, “de um lado, uma ação estatal errática, confusa, perdulária e inefetiva, e, de 

outro, uma ação planejada, consciente, sóbria, respeitosa e focada na efetiva produção de 

resultados úteis à sociedade” (COELHO, 2011, p. 58). 

O objetivo principal da Administração Pública é o interesse público e para que este 

objetivo seja atingido necessita de meios eficazes. Para ser efetivo, o princípio da eficiência 

necessita da participação e fiscalização da população, a qual deve exigir qualidade na prestação 

de serviços públicos (CAMARGO; GUIMARÃES, 2013). 
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Portanto, a administração deve utilizar meios adequados para atingir seus objetivos, tais 

como: “capacitação de agentes públicos, melhoria nos processos administrativos, transparência, 

racionalização, valorização com base no mérito; produtividade e controle”. Mas o agente 

público não é o único responsável pela eficiência no serviço público, por isso a Administração 

deve proporcionar aos seus agentes as condições necessárias para a consecução dos seus fins. 

“Dessa forma deve profissionalizar seu pessoal, incentivar novos modelos de gestão que 

priorize a agilidade e produtividade” (CAMARGO; GUIMARÃES, 2013, p. 141-142). 

O princípio da eficiência apresenta dois aspectos. Um destes aspectos diz respeito ao 

modo de atuação do agente público, em que se espera o melhor desempenho possível de suas 

atribuições, para atingir os melhores resultados. O outro aspecto refere-se ao modo de organizar, 

estruturar e disciplinar a Administração Pública, também com o anseio de alcançar os melhores 

resultados na prestação do serviço público (DI PIETRO, 2017). 

Este princípio também decorre do dever da eficiência do administrador público, 

exigindo que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento 

funcional. Este é o mais moderno princípio da função administrativa, pois não é suficiente que 

seja desempenhado apenas com a legalidade, mas exige ainda resultados positivos para o 

serviço público e atendimento das necessidades da população de forma satisfatória 

(MEIRELLES, 2016). 

O princípio obriga a Administração direta e indireta e seus agentes à prática do bem 

comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, 

participativa, eficaz e sem burocracia. Este princípio almeja a qualidade, utilizando os critérios 

legais para melhor utilização dos recursos públicos (MORAES, 2005). 

A inclusão do princípio da eficiência pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998 teve 

como objetivo “conferir direitos aos usuários dos diversos serviços prestados pela 

Administração ou por seus delegados e estabelecer obrigações efetivas aos prestadores” 

(FILHO, 2015, p. 30). 

A inserção deste princípio ocorreu com a finalidade de garantir que a gestão da coisa 

pública alcance seus objetivos de forma mais rápida e eficaz, respondendo aos anseios da 

sociedade e ao alcance do interesse público (CAMARGO; GUIMARÃES, 2013). 

O cidadão espera do Estado basicamente duas ações: o bem ou serviço prestado de 

forma adequada e a melhor aplicação dos meios públicos para o alcance desse objetivo.  

Portanto, o administrador público não pode adotar uma estratégia de ação que não seja apta ou 

adequada para o alcance dos objetivos e nem empreender ações sem os devidos cuidados 

necessários. Para exemplificar o desatendimento ao critério da adequação cita-se o caso de um 
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administrador que, por falta de preparo, aperfeiçoamento, adota o método “A” para a execução 

de determinada ação, quando todas as evidências indicam que a execução pelo método “B” 

alcançaria melhor resultado (COELHO, 2011). 

Neste âmbito de gestão eficiente, cabe mencionar o poder-dever imposto à 

Administração Pública de fiscalizar a execução de seus contratos como forma de garantir que 

as cláusulas contratuais e obrigações sejam cumpridas corretamente e que o objeto contratado 

seja executado de forma satisfatória (CUNHA et al., 2017). 

O princípio da eficiência é mais do que um referencial obrigatório para todos os agentes 

públicos, é o fio condutor para a satisfação do interesse público, pois o objetivo maior do Estado 

é a prestação de serviços públicos essenciais. É nesse contexto que a fiscalização dos contratos 

torna efetivo este anseio constitucional de eficiência, “(...) pois proporciona a aferição dos 

critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos e, 

assim, evita desperdícios e garante um maior proveito em prol da sociedade” (TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2015, p. 17). 

É por meio da designação e atuação do fiscal de contratos que se busca garantir a 

eficiência da contratação pública, visto que essa atuação produz benefícios e economia à 

Administração Pública. Trata-se, portanto, de procedimento instituído com a finalidade de 

garantir, por intermédio da atuação do fiscal de contratos, a eficiência das contratações públicas 

(SOUZA JÚNIOR, 2008). 

Existem alguns fatores que podem influenciar no desempenho da fiscalização dos 

contratos administrativos indicando assim um caminho para alcançar maior desempenho na 

atividade de fiscalização dos contratos (MOTA, 2017). 

 Dentre esses fatores estão a necessidade de qualificação do fiscal de contrato 

(BARRAL, 2016; RIBEIRO, 2014), tanto em relação ao entendimento da legislação, quanto à 

capacitação técnica (SILVA, 2011), tendo em vista que essa atividade exige constante 

atualização e desenvolvimento de competências (MARINHO; ANDRADE, 2013) e 

conhecimentos cada vez mais específicos (GONÇALVES, 2006; VIEIRA, 2014). 

Um manual atualizado de fiscalização de contratos é considerado outro fator 

fundamental para auxiliar os agentes públicos na fiscalização dos contratos (ESPINOZA; 

AMARAL; SILVA, 2016). 

Nota-se então que vários elementos podem contribuir para a atividade de fiscalização 

contratual garantindo assim a eficiência (MOTA, 2017). 

O agente público designado fiscal de contrato é uma figura primordial da garantia da 

eficiência da contratação pública, pois é este que deve verificar se o objeto contratado está 
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sendo efetivamente cumprido com as quantidades e qualidades indicadas na proposta, bem 

como se todas as demais obrigações legais e contratuais estão sendo cumpridas  (BARRAL, 

2016; MOTA, 2017; VIEIRA, 2014). 

Conclui-se, portanto, que o papel do fiscal é muito importante para o atendimento do 

princípio da eficiência no contexto das contratações públicas, visto não há atendimento ao 

interesse público sem o devido acompanhamento e fiscalização das contratações públicas 

(VIEIRA, 2017). 

 

2.1.1 Contratações no serviço público 

 

As compras públicas, apesar da aparente simplicidade, exigem um sistema bastante 

complexo composto por vários elementos os quais devem seguir os princípios que regem a 

administração pública, bem como os atos normativos e processos rígidos. O principal elemento 

norteador é o legal, que regula todo o processo de aquisições públicas no Brasil (COSTA; 

TERRA, 2019). 

Os objetivos das compras públicas devem ser vistos como objetivos estratégicos ao 

cumprimento das funções do Estado, sendo importante considerar a qualidade do gasto e da 

eficiência na utilização do recurso público. Assim, as compras servem como mecanismos para 

oferecer melhores serviços para a qualidade de vida dos cidadãos (BARBOSA, 2015). 

Portanto, as compras públicas podem ser definidas como um atividade administrativa 

com função estratégica, planejada e estruturada de acordo com os objetivos da 

organização/Estado, buscando atender às necessidades dos órgãos por meio da aquisição de 

bens e serviços, fundamentada em processos regidos pelo ordenamento jurídico, visando 

favorecer o desenvolvimento nacional sustentável e a qualidade de vida dos cidadãos (COSTA; 

TERRA, 2019). 

No setor público, as compras e contratações ocorrem fundamentadas na legislação cujos 

trâmites são definidos basicamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993) 

e Lei nº 10.520, de 17 de julho 2002 (BRASIL, 2002). 

As contratações de serviços e as aquisições de bens pela Administração Pública devem 

ser realizadas, em regra, por meio de procedimento licitatório visando proporcionar isonomia a 

todos os interessados em contratar com a Administração e selecionar a proposta mais vantajosa 

(FREITAS; MALDONADO, 2013). 

Licitação é o procedimento administrativo por meio do qual a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para a contratação, desenvolvendo-se por uma sucessão 



41 

 

  

ordenada de atos que obrigam tanto a Administração quanto os licitantes, proporcionando igual 

oportunidade a todos os interessados (MEIRELLES, 2016). 

Após a conclusão do processo licitatório o próximo procedimento é firmar o contrato 

administrativo com a empresa vencedora do processo por meio do qual se estabelecem os 

direitos e obrigações das partes, utilizando-se das cláusulas exorbitantes, as quais concedem 

alguns privilégios à Administração Pública em razão da supremacia do interesse público. 

Dentre estas prerrogativas conferidas à Administração Pública encontra-se a fiscalização 

contratual, ou seja, ao Estado é garantido o direito/dever de exercer um poder disciplinar sobre 

a contratada (MOTA, 2017). 

As contratações no setor público representam montantes significativos e são essenciais 

para que a Administração realize suas atividades finalísticas e a eficiente prestação de serviço 

público à sociedade (CUNHA, 2017). 

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atribui à Administração Pública poder para 

modificar, rescindir, fiscalizar e aplicar sanções aos contratados que descumprirem suas 

obrigações contratuais, em cumprimento ao princípio da supremacia do interesse público. Dessa 

forma, o representante da Administração Pública, designado para acompanhar e fiscalizar o 

contrato, terá a responsabilidade de garantir que a execução do contrato atenda às exigências 

legais e contratuais e ainda apontar as irregularidades e indicar a aplicação de penalidades 

(sanções administrativas) previstas na lei e no instrumento contratual (MOTA, 2017). 

No setor privado também é visível a preocupação quanto à gestão dos contratos. Na 

seara privada são definidas como bases da gestão de contratos a organização da contratação 

(processos) e o acompanhamento da condução das contratações (pessoas e processos) (LEIRIA, 

2006). 

A Petrobras, por exemplo, possui seu próprio modelo de formação para fiscais, o 

Programa de Formação e Atualização de Gerentes e Fiscais de Contrato da Petrobras, o qual 

estabelece que gerentes e fiscais de contratos de serviço são os atores de maior destaque no 

processo de terceirização na empresa. Devem garantir o sucesso das diversas fases do processo 

e zelar pelo cumprimento de exigências legais que, se não atendidas, poderão gerar prejuízos 

financeiros e/ou de imagem à companhia. Precisam conhecer sobre aspectos técnicos do serviço 

contratado; orçamentação; processo licitatório; aspectos trabalhistas, tributários e 

previdenciários; aspectos de segurança, meio ambiente e saúde, entre outros (PETROBRAS, 

2009). 
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2.1.2 Fiscalização de contratos administrativos 

 

Para garantir que as contratações sejam efetivamente vantajosas e eficientes, a Lei nº 

8.666 de 1993 (BRASIL, 1993), bem como a Instrução Normativa nº 05 de 2017 do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (BRASIL, 2017b) estabelecem que a 

Administração deve designar um servidor ou servidores para que desempenhem a fiscalização 

das contratações públicas. 

A fiscalização é a verificação da conformidade das obrigações assumidas em contrato 

ou outro instrumento que o substitui. Segundo a IN nº 05 de 2017 a fiscalização é o conjunto 

de ações realizadas a fim de aferir o atendimento ao que foi determinado pela administração 

pública para o serviço ou bem contratado tais como regularidades das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais, além de apoiar a instrução processual em outras etapas atinentes do 

processo, tais como repactuação, prorrogação, dentre outras (COSTA; TERRA, 2019). 

A participação desse fiscal é regida pelo artigo 67 da Lei nº 8.666 de 1993 que deixa 

expresso que os contratos administrativos devem ser acompanhados e fiscalizados sendo de 

observância obrigatória para toda a Administração Pública (VIEIRA, 2014).  

A esse representante é obrigatório o acompanhamento da execução do contrato, em 

especial, as atividades da contratada, obrigando-se também a relatar as ocorrências e falhas que 

necessitam de correção (COSTA; TERRA, 2019). 

A fiscalização da execução dos contratos é uma obrigação para todos os órgãos e 

entidades que compõem a Administração Pública. O fundamento desta obrigação encontra-se 

no artigo 67 da Lei nº 8.666 de 1993, que estabelece que “a execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente 

designado”(ALMEIDA, 2009, p. 53). 

Quando a lei estabelece os termos “acompanhada e fiscalizada”, na verdade incumbiu 

duas atribuições ao representante da Administração. O primeiro termo quer dizer “acompanhar, 

significa estar ao lado, ou seja, concomitância, presenciar o andamento dos trabalhos na fase de 

execução” (VIEIRA, 2017, p. 12). Nesse sentido, deverá ser elaborado pelo fiscal um 

procedimento que possibilite o acompanhamento. Quando a lei diz fiscalizar, está dizendo sobre 

manter contato e obter informações constantes junto ao preposto da contratada, recomendar 

medidas para sanar as irregularidades, proceder às anotações/registros pertinentes ao contrato 

que fiscaliza, comunicar ao gestor as infrações e descumprimentos contratuais por parte da 

contratada, sujeitos à aplicação de sanção administrativa ou rescisão contratual (VIEIRA, 

2017). 
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Quanto à expressão “especialmente designado” a lei determinou que cada contrato deve 

ter um fiscal específico, designado formalmente por meio de ato oficial da autoridade do órgão 

ou entidade que firmou o contrato administrativo (VIEIRA, 2017). 

Para o cumprimento dessas atribuições é preciso que o fiscal de contrato possua uma 

grande gama de conhecimentos tanto gerais como específicos (OLIVEIRA JUNIOR; SANTOS, 

2016).  

A fiscalização é uma atuação pontual e especializada, devendo ser desempenhada por 

agente com conhecimento suficiente para realizar minuciosa conferência qualitativa e 

quantitativa da execução do contrato (CUNHA, 2011).  

Esta atividade de fiscalizar não é algo simples, pois o servidor a ser designado fiscal 

precisar ter conhecimento profundo da legislação referente às licitações e também 

conhecimento específico acerca do objeto contratado (VIEIRA, 2014).  

É necessário que a escolha do fiscal recaia sobre pessoa com conhecimento suficiente, 

pois as responsabilidades acerca das falhas na fiscalização podem recair sobre a autoridade que 

o nomeou (COSTA, 2013). 

A finalidade da atividade de fiscalização contratual é garantir a perfeita execução do 

contrato, tanto nos seus aspectos técnicos quanto nos prazos de realização, e, por isso, deve-se 

guiar pelas cláusulas contratuais (MEIRELLES, 2016). 

O perfil mínimo para assumir essa tarefa é que a pessoa tenha familiaridade com o 

objeto contratado; seja detalhista, pois a função exige paciência e exames minuciosos; seja 

organizado no sentido da efetuar corretamente os registros das ocorrências e dos fatos, quando 

necessário; seja ciente de suas responsabilidades. O representante da entidade que firmou o 

contrato deve criar mecanismos de segurança ao indicar o fiscal sendo esse portador de um 

perfil profissional ajustado para a atividade (ALVES, 2004). 

Os servidores que forem designados para esta tarefa devem possuir perfil pessoal e 

profissiográfico adequados para que possam desempenhar esta função de modo eficaz 

(VIEIRA, 2017). 

É claro que ao prestar o concurso público o servidor não o fez para assumir a função de 

fiscal de contrato. Porém tal obrigação, mesmo não estando expressa, é inerente aos deveres 

gerais do servidor público, que dentre eles, encontra-se o dever de cumprir ordens de seu 

superior (VIEIRA, 2017). 

O servidor designado para fiscalização de contratos, em regra, não pode se recusar para 

cumprir essa tarefa, pois trata-se de uma obrigação inerente às atribuições dos agentes públicos 

(ALVES, 2004). 
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No entanto, é possível a recusa do fiscal em assumir tal função, porém deve ser motivada 

por impedimento, ou seja, quando o fiscal possuir alguma relação de parentesco, for cônjuge 

ou companheiro da parte contratada, quando for suspeito, ou seja, é amigo, inimigo ou tem 

qualquer tipo de interesse junto ao contratado, ou ainda quando não possuir o conhecimento 

suficiente para o desempenho do encargo. Para este caso, o fiscal deve se dirigir formalmente 

à autoridade que o nomeou informando esta situação e pedindo sua substituição (ALVES, 

2004). 

Importante dizer que capacitação técnica, ou seja, a que o fiscal de contrato geralmente 

é submetido após ser nomeado, não substitui um processo anterior de seleção que avalie a 

adequação do perfil do servidor a ser designado. Portanto, ao nomear um fiscal de contrato, é 

necessário levar em conta se o perfil do servidor é adequado para a  função que irá exercer 

(GALLI, 2009). 

Resumidamente, a fiscalização de contrato administrativo é a atividade de verificar se o 

contrato está sendo executado conforme o que está pactuado no termo de contrato, ou seja, 

inspecionar e controlar a execução do contrato, verificando se está de acordo com todas as 

especificações, prazos e obrigações previstas no contrato (OLIVEIRA JUNIOR; SANTOS, 

2016). 

O fiscal de contratos possui atribuições específicas tais como: acompanhar a execução 

do contrato in loco; verificar o cumprimento do contrato; apontar as irregularidades cometidas 

pelo contratado; determinar correções e readequações; instruir processo referente a 

modificações contratuais, prorrogação dos prazos de execução, aplicação de sanções 

administrativas ou rescisão contratual; efetuar medições e solicitações de pagamentos;  receber 

o objeto contratado; elaborar relatórios e demais documentos de fiscalização que serão enviados 

ao gestor para análise e posterior anexação ao processo (OLIVEIRA JUNIOR; SANTOS, 

2016). 

Nesse sentido, a fiscalização contratual faz-se necessária para garantir o emprego 

adequado do dinheiro público, pois a falta de acompanhamento dos contratos é uma das causas 

da utilização ineficiente do dinheiro público (FURTADO; VIEIRA, 2019). 

Quando o fiscal não realiza uma fiscalização adequada dos contratos, está incorrendo 

em omissão e a Administração poderá ser responsabilizada subsidiariamente. Portanto, de 

acordo com o § 2º do art. 122, da Lei nº 8.112 de 1990, a Administração cobrará os prejuízos 

causados pela omissão do servidor em ação regressiva (BRASIL, 1990; CUNHA et al., 2017). 

E ainda, a Lei nº 8.429 de 1992, determina que a atividade de fiscalização de contratos 

pode se enquadrar como atos que causam prejuízo ao erário e, também, como atos que atentam 



45 

 

  

contra os princípios da Administração Pública. Portanto, o servidor que não cumprir o seu papel 

de fiscal de contrato de forma cuidadosa e com zelo, agindo de forma negligente ou em 

desacordo relativo à legislação em vigor, deve responder por seus atos de acordo com o dano 

causado. Ressalta-se então a importância da fiscalização do contrato, não devendo esta função 

ser negligenciada (BRASIL, 1992; CUNHA et al., 2017). 

A tarefa do fiscal de contratos requer habilidades, conhecimentos heterogêneos, 

domínio da legislação, portanto é necessário o aperfeiçoamento e desenvolvimento de 

competências dos agentes designados para esta função (MARINHO et al., 2018). 

O trabalho do fiscal é árduo pois lhe impõe uma série de condutas que devem ser 

tomadas e se não tiver firmeza e segurança em suas decisões pode comprometer o seu trabalho 

e ainda colocar a Administração Pública em dificuldades perante a sociedade e órgãos de 

controle (ANDRADE, 2019). 

 

2.2 Gestão por competências na Administração Pública 

 

Neste tópico, inicialmente serão abordadas a necessidade de capacitação e 

desenvolvimento de competências do servidor fiscal de contrato. Em seguida, será apresentado 

um estudo acerca das definições de competência e a gestão por competência no setor público. 

 

2.2.1 Capacitação do servidor fiscal de contrato como desdobramento da eficiência na 

Administração Pública  

 

A Administração Pública moderna cada vez mais busca especialização nas mais diversas 

áreas a fim de alcançar uma profissionalização do setor público, pois diminuiu a incidência 

daquele servidor que atua em todos os setores com um esforço enorme e correndo sempre o 

risco de errar naquilo que não detém o conhecimento suficiente para a desempenhar a função. 

Hoje a gestão de pessoas é uma realidade onde, se bem aplicada, os proveitos serão sentidos 

por toda a sociedade (ANDRADE, 2019). 

Do mesmo modo, demonstra-se a necessidade de capacitação dos servidores 

responsáveis pela fiscalização dos contratos que a cada dia torna-se mais necessária e está 

intimamente ligada à aplicabilidade dos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, e em especial, a eficiência (FURTADO et al., 2019). 

O fiscal designado precisa ter perfil ajustado à função, conhecimento teórico e condições 

de fiscalizar de modo eficaz o contrato (ALVES, 2004; MARINHO et al., 2018). Portanto, a 
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Administração Pública deve oferecer treinamentos intensos e contínuos, visando amenizar as 

deficiências deste profissional (MARINHO et al., 2018). 

Trata-se de uma tarefa árdua para o servidor que se encontra na condição de fiscal de 

contrato, razão pela qual reforça-se a necessidade de capacitação destes servidores para que 

tenham condições de cumprir fielmente o mister que lhe é submetido (ANDRADE, 2019). 

Uma fiscalização contratual deficiente pode provocar vários danos como, desperdício 

de recursos públicos, punições de servidores que poderiam ser evitadas. É obrigatório que os 

ordenadores de despesa estejam cientes dessa realidade e incorporar à gestão dos órgãos e 

entidades uma cultura de fiscalização correta, na qual servidores designados sejam 

adequadamente capacitados com o conhecimento profissional necessário ao exercício da 

fiscalização de contratos administrativos (ALMEIDA, 2009). 

Marinho (2012), em uma análise de outros dois estudos de caso sobre este assunto – 

“Sistema de controle da terceirização na UFRGS” (GONÇALVES, 2006) e “Obrigações 

trabalhistas em contratos de terceirização na administração pública” (CASTRO, 2010) - 

concluiu que capacitação e treinamento constituem ações obrigatórias para melhorar o 

desempenho profissional do grupo e restabelecer a motivação dos fiscais. A importância quanto 

à participação em eventos direcionados à fiscalização foi ressaltada nestes dois estudos 

pesquisados pela autora. 

A fim de que os agentes públicos possam desempenhar suas atividades com eficiência, 

é necessário que os gestores públicos ofereçam condições para que os fiscais tenham 

conhecimentos. Capacitação e treinamento são ações obrigatórias para o desempenho 

profissional destes agentes. A dificuldade em manter um quadro com funcionários devidamente 

capacitados para desempenhar todas as exigências legais e a gama de responsabilidades 

transferidas à administração pública são fatores que tornam a atividade de fiscalizar complexa 

e levam os fiscais a uma conduta pouco eficiente  (MARINHO, 2012). 

As principais falhas de execução de serviços terceirizados na esfera pública estão 

relacionadas a descuidos cometidos, principalmente, na etapa de fiscalização de contratos 

(FURTADO et al., 2019). 

Designar um fiscal sem conhecimento necessário e suficiente para desempenhar a 

função caracteriza irresponsabilidade funcional e ineficiência  na gestão e administração dos 

gastos públicos, afrontando os princípios da eficiência e economicidade (SILVA, 2011). 

É recomendável que a Administração Pública oriente seus fiscais de contratos e 

promova capacitações para que eles possam exercer sua função de forma correta e assim 

garantir que os objetivos da contratação sejam alcançados (MARQUES, 2015). 
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Os gestores públicos vêm sendo cobrados constantemente pela sociedade para a adoção 

de boas práticas que assegurem uma gestão pública transparente e responsável. A eficiência das 

instituições públicas pode ser obtida a partir do aprimoramento dos processos de fiscalização. 

Neste contexto pode ser incluída a importância da gestão por competências, pois a designação 

de um servidor com a competência desejada para exercer a função pode trazer mais eficiência 

na fiscalização do contrato trazendo qualidade na prestação dos serviços (BATTAGLIO; 

LEDVINKA, 2009). 

As competências dos profissionais podem ser desenvolvidas se os gestores 

disponibilizarem mecanismos eficazes de aprendizagem (MARINHO, 2012). 

 

2.2.2 Desenvolvimento de competências para a atividade de fiscalização de contratos 

administrativos 

 

A atividade de fiscalização, conforme já abordado anteriormente, possui um nível 

elevado de responsabilidades, portanto, a Administração deve instruir o servidor fornecendo 

todo o conhecimento necessário ao desempenho da função (GONÇALVES, 2006). 

O rol de atribuições do fiscal exige o desenvolvimento de competências individuais e 

específicas, assim, a utilização de conceitos para a aprendizagem pode auxiliar no 

conhecimento e aprimoramento das habilidades dos fiscais de contratos (MARINHO et al., 

2018). 

A eficiência das contratações depende da competência, comprometimento e 

qualificação dos servidores envolvidos na gestão e fiscalização de contratos (VIEIRA, 2014). 

Esta atividade de fiscalizar exige do fiscal constante atualização e desenvolvimento de 

competências, pois fundamenta-se na garantia da execução contratual e no controle dos gastos 

públicos, seguindo a legislação que rege a matéria (MOTA, 2017). 

Com a finalidade atuar de maneira proativa, o fiscal de contratos deve ter conhecimentos 

sobre o processo de contratação na Administração Pública, envolvendo todas as etapas, desde 

os instrumentos de planejamento, sendo necessário conhecer, entender e compreender 

(FURTADO et al., 2019) : 

 A legislação correlata, como: legislação orçamentos: PPA. LDO, LOA, decretos de 

programação orçamentária e financeira; 

 O processo licitatório: formalização e procedimentos; 

 A fiscalização e o gerenciamento do contrato, observando as fases da despesa pública 

(empenho, liquidação e pagamento), e a correlação com o resultado positivo para a 
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instituição que será suas contas analisadas pelos órgãos de controle interno e julgadas 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e ainda: como se desenvolve o processo 

licitatório; 

 A elaboração dos documentos do processo, como Estudo Preliminar, Projeto 

Básico/Termo de Referência ou Projeto Executivo/instrumentos convocatórios; Mapa 

de Riscos; Instrumento de Medição de Resultados; planilhas etc.; 

 O que é a terceirização e a prestação de serviços; 

 A legislação básica e complementar que regula o tema; como se sucedem as diferentes 

etapas da contratação; como se elabora o contrato; 

 Quais são as cláusulas básicas de um contrato; 

 Quais são as cláusulas essenciais para o bom gerenciamento do contrato; 

 Como organizar e manter organizado o processo referente àquele contrato; 

 Acompanhar a vigência do contrato, saldo de empenho e como processar o pagamento; 

 Os fatores importantes para o acompanhamento da execução do contrato, entre outras. 

Embora todas essas fases não sejam de responsabilidade do fiscal de contrato, devem 

ser conhecidas por ele, principalmente para possa ter condições de atuar em colaboração com 

as demais áreas responsáveis, trabalhando em equipe, quebrando os paradigmas de “que sempre 

foi feito assim”, “mandaram fazer assim”, “isso é feito há vinte anos”, “os órgão de controle 

nunca questionaram”, pois tal postura é de uma administração burocrática e não de uma 

administração gerencial, voltada para resultados, em que o servidor deve ser capacitado, 

participativo, proativo, assumindo os seus atos de forma responsável (FURTADO et al., 2019). 

Conforme Andrade (2019) as atribuições típicas de um fiscal de contrato podem ser 

resumidas em: 

 Registrar em livro próprio todos os atos e fatos relacionados à execução contratual; 

 Fazer o preposto assinar os registros das ocorrências; 

 Manter um livro de ocorrência para cada contrato; 

 Manter postura exigente em relação a todos os itens da execução contratual, 

demandando pelo cumprimento de todas as obrigações; 

 Promover ou propor ajustes contratuais quando necessário; 

 Aplicar ou propor a aplicação de penalidades à empresa contratada; 

 Identificar necessidades a serem atendidas pelo contratado; 

 Redigir ou auxiliar o setor competente na redação de cláusulas contratuais, tanto no 

contrato quanto nos aditivos; 
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 Exigir o cumprimento do contrato, observando o menor dos detalhes, tendo em mente 

que um contrato cumprido em quase 100% (cem por cento), é, na verdade, um contrato 

descumprido; 

 Tomar providências com vistas ao ajuste ou à melhoria dos contratos; 

 Acompanhar as ocorrências de execução, proceder aos registros escritos e promover a 

documentação; 

 Garantir o andamento do processo de contratação até o recebimento final do objeto ou 

do serviço adquirido. 

Observa-se também uma enorme quantidade de competências no âmbito privado, 

conforme abordado por Leiria (2006) ao detalhar oito fases que devem constar no fluxo de 

gestão de contratos: 

1. Eleição do(s) fiscal(is) da empresa contratante. Recomenda-se que sejam nomeados um 

gestor técnico e um setor administrativo/comercial para a mesma contratação; 

2. Aprovação formal do preposto da empresa contratada, que será o representante da 

contratada na execução do contrato no local do serviço; 

3. Elaboração de um plano de integração das empresas; 

4. Acompanhamento e registro, pelo fiscal, da execução do serviço; 

5. Recebimento das parcelas contratuais e avaliação da quantidade, qualidade, e tempo de 

execução dos serviços pelo fiscal; 

6. Avaliação, pelo fiscal do contrato, da situação fiscal do fornecedor, e do cumprimento 

das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados, para liberação dos 

pagamentos finais; 

7. Solicitação, pelo fiscal, de liberação do pagamento da parcela (se correta); 

8. Redação e assinatura, pelo fiscal, do instrumento de encerramento do contrato, com 

troca de quitação. 

O procedimento mais efetivo no âmbito da administração pública é a ação preventiva, 

ou seja, a promoção de cursos de capacitação e treinamento aos fiscais de contratos contribui 

para que não existam erros nas contratações da instituição (LAPA, 2015). 

Mesmo não podendo se recusar à designação desta função, o fiscal pode solicitar sua 

capacitação para poder exercer as atividades e pode ainda solicitar que haja verificação prévia 

acerca da compatibilidade da sua qualificação para com as exigências da atividade (BARRAL, 

2016). 
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No Acórdão nº 1.330/2008, o TCU determina à Administração para que forneça 

instrução os fiscais de contrato quanto ao modo de verificar e medir a execução de serviços e o 

recebimento de bens, e alerte acerca da responsabilidade pelos atestos emitidos (BRASIL, 

2008c).  

Portanto, o TCU já advertiu a obrigação de que a Administração deve capacitar os 

fiscais, orientando-os de sobre a forma correta de fazer o acompanhamento e a fiscalização dos 

contratos, instruindo-os também sobre suas responsabilidades (CUNHA, 2017).. 

A fiscalização de contratos exige vários conhecimentos, habilidades, atitudes e 

atualização frequente dos gestores, pois em caso de falhas, pode haver responsabilização 

solidária e subsidiária da administração pública, causando prejuízos ao erário (ESTEVES, 

2016). 

Compete à instituição estimular o desenvolvimento de competências dos agentes 

públicos formalmente designados para a função de fiscais de contratos e assim criar 

oportunidades para aprimorar as rotinas e também investir na constante qualificação dos 

profissionais que estão envolvidos nesta atividade ( MARINHO, 2012). 

A partir das evidências coletadas em seu estudo, Marinho (2012) propõe algumas ações, 

dentre elas: promover capacitação periódica dos profissionais para desenvolver competências e 

contribuir para o compartilhamento do conhecimento. Precisam ser oferecidos treinamento e 

capacitação contínua a fim de ampliar o conhecimento dos fiscais para que tenham condições 

de desempenhar com eficiência suas atribuições. 

Em uma determinada pesquisa também acerca deste assunto concluiu-se que é 

necessária a elaboração de um manual e à promoção de um curso de capacitação para os fiscais 

designados pela administração superior, a fim de levar para a realidade dos servidores 

incumbidos de tais funções conteúdos fundamentais relacionados à matéria (MANARINO, 

2017). 

Um comportamento que se pode considerar predominante nos resultados da maioria dos 

estudos acerca do tema foi o a ausência de capacitação e treinamento dos agentes como o maior 

desafio enfrentado pelos fiscais no exercício de suas funções (SOARES, 2015). 

Para o controle efetivo de um contrato é necessário que o fiscal possua uma série de 

conhecimentos e habilidades, tais como: “conhecer as cláusulas contratuais, conhecer a 

legislação pertinente, conhecer tecnicamente o objeto contratado, efetuar procedimentos de 

controle, possuir atitudes que sejam compatíveis com a função” (ESTEVES, 2016, p.15). 
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Alguns autores (GONÇALVES, 2006; MARINHO, 2012) enfatizam a necessidade de 

constante atualização e desenvolvimento de competências pelos fiscais de contrato, pois devem ter 

conhecimento suficiente para o exercício da atividade (MOTA, 2017). 

 

2.2.3 Gestão por competências 

 

O termo competência, oriunda do latim competentia, teve sua origem na idade média. A 

expressão pertencia essencialmente ao âmbito jurídico visto que era utilizada para descrever a 

faculdade atribuída a uma pessoa ou a uma corte que possuía dotes para apreciar e resolver 

determinadas questões (FARIA; BRANDÃO, 2003). 

Mais tarde a palavra competência se tornou uma expressão de senso comum, utilizada para 

descrever pessoa qualificada para executar algo  (FLEURY; FLEURY, 2000). 

Para Fleury e Fleury (2000) competência é um saber agir responsável e reconhecido que 

mobiliza, integra, transfere conhecimentos, habilidades e atitudes que agreguem valor econômico 

à organização e valor social ao indivíduo. 

A figura 1 abaixo demonstra a combinação de saberes que compõem a competência 

segundo Fleury e Fleury (2000). 

 

Figura 1- Competências como fonte de valor para o indivíduo e a organização 

 

Fonte: Esteves (2016, p. 42) – retirado de Fleury e Fleury (2000) 

Uma importante definição para este estudo diz respeito ao conceito de competência baseado 

em um tripé de dimensões composto por conhecimentos, habilidades e atitudes, como pode ser 

observado na figura 2 (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 
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Fluxograma 2 - Dimensões da competência 

 

Fonte: Esteves (2016, p. 44) - retirado de Brandão e Guimarães (2001) 

 

As três dimensões segundo esta definição são: 

 

Quadro 3 - Dimensões da competência 

Conhecimentos (saber) Conjunto de informações assimiladas e estruturadas pelo profissional 

Habilidades (saber fazer) Capacidade de agir envolvendo técnica e aptidão 

Atitudes (querer fazer) Comprometimento e motivação para executar as atividades 

Fonte: Esteves; Silva (2016, p.12) 

 

Ter competência para o trabalho significa ter conhecimentos, habilidades e atitudes 

compatíveis com o desempenho exigido, bem como a capacidade de colocar em prática sua 

experiência quando necessário (GRAMIGNA, 2017). 

O termo competência possui diversas abordagens e definições, tendo em vista os estudos 

de vários autores, conforme Quadro 4. 
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Quadro 4 - Definições de competência 

Autores Definição 

Leme (2005) “Competências técnicas são tudo aquilo que o profissional precisa ter para desempenhar seu 

papel. Competências comportamentais são o diferencial competitivo de cada profissional e têm 

impacto em seus resultados.” 

Becker et al. 

(2001) 

“Competências referem-se a conhecimentos individuais, habilidades ou características de 

personalidade que influenciam diretamente o desempenho das pessoas”. 

Boog (1991) “Competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer 

determinada coisa; significa capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade”. 

Boterf (1997) “Competência é assumir responsabilidades frente a situações de trabalho complexas, buscando 

lidar com eventos inéditos, surpreendentes, de natureza singular”. 

Boyatizis 

(1982) 

“Competências são aspectos verdadeiros ligados à natureza humana. São comportamentos 

observáveis que determinam, em grande parte, o retorno da organização”. 

Bruce (1996) “Competência é o resultado final da aprendizagem” 

CEB/CNE 

(1999) 

“Capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades 

necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do 

trabalho”. 

Cravino 

(1994) 

“As competências se definem mediante padrões de comportamento observáveis. São as causas 

dos comportamentos, e estes, por usa vez, são a causa dos resultados. É um fator fundamental 

para o desempenho”. 

Daher Junior 

(2007) 

"Conjunto de habilidades (desenvolvidas) e aptidões (inatas) que a pessoa tem para executar 

um trabalho com um nível superior de desempenho". 

Davis (2000) “As competências descrevem de forma holística a formação de habilidades, conhecimentos, 

habilidades de comunicação no ambiente de trabalho (...). São essenciais para uma participação 

mais efetiva e para incrementar padrões competitivos. Focaliza-se na capacitação e aplicação 

de conhecimentos e habilidades de forma integrada no ambiente de trabalho”. 

Durand 

(1999) 

"São conhecimento, habilidades e atitudes necessárias para se atingir determinados objetivos”. 

Dutra et al. 

(1998) 

“Capacidade da pessoa de gerar resultados dentro dos objetivos estratégicos e organizacionais 

da empresa, se traduzindo pelo mapeamento do resultado esperado (output) e do conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o seu atingimento (input)”. 

Fleury & 

Fleury 

(2001) 

"Um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades, que agregam valor econômico à organização e valor 

social ao indivíduo" 

Flink e 

Vanalle 

(2006) 

"Podem ser de três tipos: essenciais, funcionais e individuais. Os autores utilizam os estudos de 

McClelland para avaliar as competências que devem ser desenvolvidas”. 

Hamel e 

Prahalad 

(1998) 

"É o aprendizado coletivo na organização, especialmente como coordenar as diversas 

habilidades de produção e integrar as múltiplas correntes de tecnologia”. 

Continua
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Conclusão 

Autores Definição 

Hase et al. 

(1998) 

“Competência descreve as habilidades observáveis, conhecimentos e atitudes das pessoas ou 

das organizações no desempenho de suas funções (...). A competência é observável e pode ser 

mensurada por meio de padrões”. 

Hipólito 

(2000) 

“O conceito de competência sintetiza a mobilização, integração e transferência de 

conhecimentos e capacidades em estoque, deve adicionar valor ao negócio, estimular um 

contínuo questionamento do trabalho e a aquisição de responsabilidades por parte dos 

profissionais e agregar valor em duas dimensões: valor econômico para a organização e valor 

social para o indivíduo”. 

Le Boterf 

(1995) 

"É o saber agir responsável e que é reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, 

integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto profissional 

determinado”. 

Levy-Leboyer 

(1997, p.13) 

"São repertórios de comportamentos que algumas pessoas dominam melhor que outras, o que 

as fazem mais eficazes em uma determinada situação”. 

Magalhães 

(1997) 

“Conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que credenciam um profissional a 

exercer determinada função”. 

Moscovici 

(1994) 

“O desenvolvimento de competências compreende os aspectos inatos e adquiridos, 

conhecimentos, capacidades, experiência, maturidade. Uma pessoa competente executa ações 

adequadas e hábeis em seus afazeres, em sua área de atividade”. 

Perrenoud 

(1998) 

“A noção de competência refere-se a práticas do cotidiano que se mobilizam através do saber 

baseado no senso comum e do saber a partir de experiências” 

Pierry (2007) "É um traço, uma característica da personalidade do indivíduo que o torna competente ou 

competitivo dentro de seu espaço de responsabilidade”. 

Resende 

(2003) 

"Transformação de conhecimento, aptidões, habilidades, interesse, vontade, etc., em 

resultados práticos" 

Ruas (1999) “É a capacidade de mobilizar, integrar e colocar em ação seus conhecimentos, habilidades e 

formas de atuar (recursos de competências) a fim de atingir/superar desempenhos 

configurados na missão da empresa e da área”. 

SENAI (2000) "Mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho de 

atividades ou funções típicas, segundo padrões de qualidade e produtividade requeridos pela 

natureza do trabalho”. 

Sparrow & 

Bognanno 

(1994) 

“Competências representam atitudes identificadas como relevantes para a obtenção de alto 

desempenho em um trabalho específico, ao longo de uma carreira profissional, ou no contexto 

de uma estratégia corporativa”. 

Spencer & 

Spencer 

(1993) 

“A competência refere-se a características intrínsecas ao indivíduo que influenciam e servem 

de referencial para seu desempenho no ambiente de trabalho”. 

Zarifian 

(2001) 

“A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de 

experiências e comportamentos que se exercem em um contexto preciso. Ela é constatada 

quando de sua utilização em situação profissional a partir da qual é passível de avaliação. 

Compete à empresa identificá-la, avaliá-la, validá-la e fazê-la evoluir”. 

Fonte: Esteves (2016, p. 39) - Adaptado de Bitencourt; Barbosa (2004); Cardoso (2004); Souza et al. (2008) 
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Na década de 1970 os estudos que delinearam a gestão por competências retomam a 

sistematização da seleção de pessoas. Comparando os comportamentos do indivíduo em sua 

rotina àqueles considerados excelentes para determinada função, o método verifica a adequação 

do candidato ao perfil de competências requerido. O próximo passo evolutivo foi a definição 

de escalas de competências, iniciada na década de 1980, com indicadores de desempenho sobre 

habilidades necessárias e atitudes favoráveis. Começaram a ser detalhados diversos perfis para 

variados postos de trabalho, apoiando a seleção, treinamento e desenvolvimento por 

competências. Entre as premissas do modelo está a crença de que cada posto de trabalho 

existente na empresa tem características próprias e deve ser ocupado por profissionais que 

apresentam determinado perfil de competências (GRAMIGNA, 2007). 

McClelland (1973) e Boyatzis (1982) são considerados precursores no estudo acerca de 

competências. Partindo da escola norte-americana, caracterizam as competências “como inputs, 

ou seja, as qualidades requeridas ao exercício de um cargo, relacionada unicamente ao conjunto 

de conhecimentos, habilidade e atitudes” (SILVA; MELLO, 2011, p. 168). 

Durand (1998 e 1999) seguiu o estudo do aprendizado individual de Pestalozzi - head, 

hand and heart (cabeça, mão e coração) -  e construiu um conceito de competência, baseado 

em três dimensões - Knowledge, Know-How and Attitudes (conhecimentos, habilidades e 

atitudes), abarcando não somente questões técnicas, como também a cognição e atitudes 

relacionadas ao trabalho. “Neste caso, competência diz respeito ao conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes  interdependentes e necessárias à consecução de determinado propósito” 

(VIEIRA, 2002, p. 23). 

Durand afirma que o desenvolvimento da competência se configura por meio da 

aprendizagem individual e coletiva, com o envolvimento simultâneo das três dimensões, ou 

seja, assimilar conhecimentos, adquirir habilidades e internalizar atitudes. Essas dimensões, 

interdependentes e complementares entre si, constituem os três pilares da competência, 

necessitando que sejam aplicadas de forma conjunta em torno de um objetivo (VIEIRA, 2002). 

No Brasil, os primeiros trabalhos sobre competências individuais começaram a ser 

desenvolvidos na década de 90, em que se tornou popular a expressão CHA (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) consideradas variáveis de input, sendo utilizada com maior frequência 

nas empresas brasileiras e mais ligada à perspectiva de McClelland. (ARAÚJO, 2011). 

As competências de um indivíduo podem ser de ordem técnica (conhecimentos, 

habilidades em técnicas ou funções específicas) ou de ordem comportamental (atitudes e 

comportamentos compatíveis com as atribuições a serem desempenhadas) (REIS, 2003). 
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Em gestão por competências, a primeira etapa é definir os requisitos da função, que 

podem ser técnicos ou comportamentais. As competências técnicas são as necessárias para o 

desempenho da função, como por exemplo, idiomas, sistemas informatizados, ferramentas e 

outros. É tudo aquilo que um profissional precisa para ser um especialista técnico. As 

competências comportamentais estão relacionadas à personalidade do indivíduo, são as 

subjetivas, aquelas que o profissional deve demonstrar como parte de seu diferencial 

competitivo e possui impacto direto em seus resultados, como por exemplo, criatividade, 

flexibilidade, foco no cliente e em resultados, planejamento, organização, liderança e outras 

(LEME, 2005). 

As competências técnicas estão ligadas ao “saber” (conhecimento) e ao “saber fazer” 

(habilidade), e as competências comportamentais ao “querer fazer” (atitude), conforme 

demonstrado no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Desdobramentos do CHA 
 

Conhecimento Saber  

Competência Técnica 

Habilidade Saber fazer 

Atitude Querer fazer Competência Comportamental 

Fonte: Esteves (2016, p. 46) - Adaptado de Leme (2005). 

 

 

Conforme a definição de Leme (2005), atitude é o querer exercitar, desenvolver a 

habilidade de um determinado conhecimento. Atitude é a competência comportamental como 

demonstrado no Quadro 5 (LEME, 2005). 

Leme (2005) conceitua a gestão por competências como o processo de guiar os 

profissionais a atingirem as metas e os objetivos da organização, utilizando-se de suas 

competências técnicas e comportamentais. Segundo este autor, a gestão por competências é 

constituída basicamente por três etapas: 

1. Identificar as competências necessárias para determinada função; 

2. Identificar as competências que o colaborador possui; 

3. Analisar informações anteriores, identificando o gap de competências e aplicar o 

treinamento específico para este colaborador. 

Para Leme (2005), a implementação da gestão por competências deve ser um processo 

participativo onde toda a organização deve colaborar e deve ser levada a todas as funções da 

organização. Em sua implementação deve-se seguir as seguintes etapas: 
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1. Sensibilizar: É a etapa inicial do processo, é necessário apresentar os motivos da 

necessidade da implementação e motivar os colaboradores. 

2. Definir as competências organizacionais: é etapa em que são definidas as competências 

de que a organização necessita; 

3. Definir as competências de cada função: etapa em que se descrevem as funções e define 

quais competências organizacionais são necessárias à função; 

4. Identificar as competências dos colaboradores: etapa em que se identificam as 

competências existentes em cada colaborador para encontrar os gaps. 

5. Desenvolver os colaboradores: etapa de treinamento e desenvolvimentos dos 

colaboradores para eliminar os gaps encontrados. 

6. Acompanhar a evolução da gestão por competências: etapa em que é medida a evolução 

de cada colaborador e de todo o trabalho realizado. 

É possível encontrar na literatura várias definições e nomenclaturas acerca da 

competência. No entanto, há uma convergência em torno do pensamento de que a gestão por 

competências é orientada no sentido da definição de competências empresariais e de seus 

colaboradores, em que se desenvolve um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

voltadas para a estratégia organizacional, adicionando capacidades e maximizando as existentes 

(ESTEVES; SILVA, 2016). 

 

2.2.4 Gestão por competências no setor público 

 

Segundo Pires et al. (2005), em uma pesquisa-ação desenvolvida no âmbito das 

organizações de governo, parece ter maior aceitação tanto no ambiente acadêmico, quanto no 

empresarial que as competências são uma combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes 

expressas no desempenho profissional. 

Com a definição das competências individuais exigidas pela organização, é possível 

identificar o gap ou lacuna de competências para que seja possível planejar ações de captação 

e desenvolvimento destas competências não existentes (BRASIL, 2012). 

As administrações públicas de vários países buscaram, ao longo do século XX, realizar 

reformas administrativas a fim de ampliar a competitividade nacional e a qualidade dos serviços 

públicos. Na maioria destes países, as reformas mais recentes se basearam no movimento 

gerencialistas, o New Public Management (Novo Gerenciamento Público), que previa a 

transferência de práticas gerenciais do setor privado para o setor público com o fim de melhorar 

o desempenho. No setor público, seguindo essa transição e partindo das perspectivas desse 
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movimento, também ocorreu um movimento orientado para a implementação de uma gestão 

estratégica de pessoas (ARAÚJO; FONSECA; MENESES, 2016; CAMÕES; MENESES, 

2016; OECD, 2010). 

Dentre os eixos dessa reforma estão o preparo adequado do quadro de servidores, na 

intenção de implantar uma nova cultura organizacional nas instituições públicas, pautada no 

modelo de administração gerencial, voltada para valores de eficiência e qualidade na prestação 

dos serviços públicos (PIRES et al., 2005). 

No setor público brasileiro, a gestão por competências foi discutida mais intensamente 

a partir de 2000, com inúmeras tentativas isoladas de implantação deste modelo. Diante do 

aumento significativo das discussões acerca do tema e visando a implantação de um modelo de 

gestão de pessoas, foi publicado em 2006, o Decreto nº 5.707, que instituiu a Política Nacional 

de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional (BRASIL, 2006; MARTINS, 2011). 

Essa política estabelece o modelo de gestão de pessoas por competências, buscando 

ajustar as competências dos servidores públicos às necessidades e objetivos das instituições 

públicas (ARAÚJO; FONSECA; MENESES, 2016; BRASIL, 2006). 

A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), instituída pelo Decreto da 

Presidência da República nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que institui a Política e as 

Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal com as 

finalidades de melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao 

cidadão; desenvolvimento permanente do servidor público; e adequação das competências 

requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tem como diretrizes o apoio, a 

promoção, o incentivo, o estímulo e a acessibilidade à capacitação dos servidores para o 

desenvolvimento de competências individuais e institucionais. Este decreto traz algumas 

definições importantes tais como conceitos de capacitação e de gestão por competência 

(BRASIL, 2006)5. 

No que tange à capacitação o decreto dispõe que se trata de um processo permanente e 

deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de 

competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais 

(BRASIL, 2006). 

                                                           
5  Este decreto foi revogado durante o desenvolvimento deste trabalho pelo Decreto da Presidência da República 

nº 9.991 de 28 de agosto de 2019, com vigor em 06 de setembro de 2019 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm
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Corroborando a abordagem da competência selecionada para esta pesquisa, o decreto 

conceitua gestão por competência como gestão da capacitação orientada para o 

desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição 

(BRASIL, 2006). 

A PNDP também considera o desempenho na discussão sobre competência. Esta relação 

entre competência e desempenho é reforçada na definição de competência como uma 

combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes que são expressas por meio do 

desempenho profissional, em um determinado contexto organizacional (BRASIL, 2012; 

CARBONE; BRANDÃO; LEITE, 2005; DURAND, 2000; SANTOS, 2001). 

O Guia de Mapeamento e Avaliação de Competências para a Administração Pública, 

publicado pelo Ministério do Planejamento conceitua Sistema de Gestão por Competência 

como: 

ferramenta gerencial que apoia o planejamento, o monitoramento e a avaliação das ações de 

desenvolvimento a partir da identificação dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes 

necessárias ao desempenho das funções e as lacunas a serem superadas pelos servidores 

(BRASIL, 2013, p. 6). 

 Este mesmo guia conceitua competência como o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções do servidor, buscando alcançar 

os objetivos da instituição. Afirma ainda que o servidor pode expressar a competência em níveis 

diferentes de complexidade, dependendo dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes. 

(BRASIL, 2013). 

 Neste modelo de gestão por competências é utilizado como parâmetros os objetivos 

estratégicos do órgão para a definição das competências necessárias. A implantação da gestão 

por competência na administração pública implica uma ruptura com os paradigmas existentes 

até então, como padrões gerenciais, traços culturais e a própria formação histórica da 

administração pública (NEVES DE MOURA; SOUZA, 2016). 

Embora as organizações públicas não estejam sujeitas à competitividade e nem à 

obtenção de lucros, possui a responsabilidade de gestão eficiente dos recursos públicos a fim 

de evitar desperdícios. A gestão por competências mostra-se como uma ferramenta adequada 

para auxiliar os servidores públicos a atuar com eficiência e eficácia na prestação dos serviços 

públicos. Este modelo de gestão busca auxiliar os órgãos públicos na modernização das práticas 

de administração, com o fim de atender as exigências dos modelos gerenciais contemporâneos. 

(QUEIROZ; KANAANE, 2017). 
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No ano de 2019, houve a publicação de um novo decreto dispondo sobre a Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal, o Decreto nº 9.991, 

de 28 de Agosto de 2019, revogando o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, mas que, 

praticamente seguiu a mesma linha de análise da competência do decreto anterior (BRASIL, 

2019). 

Apesar de revogado, o Decreto nº 5.707 de 2006 impulsionou a gestão por competências 

como referência para o treinamento e desenvolvimento de competências no setor público 

(MARTINS et al., 2015). 

Para este novo decreto, a definição de competências é o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e condutas necessários ao exercício do cargo ou da função (BRASIL, 2019). 

 Segundo o Dicionário Online de Português, a palavra “conduta” possui como sinônimo 

“atitude” (GRAUS, 2020). 

 A atitude é a forma de manifestar uma conduta, é o comportamento típico em 

determinadas situações, pois ninguém nasce com atitude, ela vai se formando a partir das 

experiências de um indivíduo (SBCOACHING, 2019). 

Para a gestão estratégica de pessoas voltada para as competências é necessário 

identificar os conhecimentos individuais técnicos e não técnicos, fazer uma análise das 

habilidades interpessoais, cognitivas e conduta dos indivíduos, e como estes veem a si mesmos 

para compreender as razões que levam ao seu desenvolvimento profissional (REIS, 2019).  

O desenvolvimento de competências em organizações de governo é um processo de 

aprendizagem que buscar preencher a lacuna entre os conhecimentos, as habilidades e as 

atitudes exigidos pelo órgão público e os apresentados pelos servidores. Essas competências 

que são determinadas em função do cargo ou posição ocupada pelo servidor na organização, 

remetem, sob o prima da qualificação profissional, não somente aos saberes cognitivos e 

técnicos, mas também aos saberes em ação, ou seja, à capacidade de os servidores resolverem 

problemas, de lidarem com situações imprevistas e de compartilharem conhecimentos (PIRES 

et al., 2005). 

A gestão por competências nas organizações públicas vem como uma alternativa para 

promover inovações, sobretudo no contexto atual, marcado por novos instrumentos gerenciais, 

mais participação da sociedade, posições e funções que exigem nível elevado de 

responsabilidades e resultados, aprendizagem constante e permanente, desenvolvimento de 

competências, atitudes proativas por parte dos servidores, atreladas as novas necessidades das 

organizações públicas. Tudo isso exige um setor público mais dinâmico e capaz de enfrentar os 

desafios impostos (MARTINS et al., 2015). 
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2.3   O desenvolvimento de competências e a Teoria da Aprendizagem Experiencial de 

Kolb. 

 

Desde os anos de 90 a qualificação profissional tornou-se tema vinculado à noção de 

desenvolvimento profissional numa linha contrária às abordagens de capacitação e 

aperfeiçoamento. A formação profissional nunca cessa, pois, consiste numa aquisição contínua 

de conhecimentos, atitudes e competências ao longo da vida profissional. Portanto, o 

desenvolvimento profissional decorre do engajamento do profissional em seu próprio processo 

de aprendizagem (PIMENTEL, 2007). 

Nesse contexto, a teoria da aprendizagem experiencial apresentada por David Kolb 

(1984) ganha importância significativa no desenvolvimento de competências. 

Vários pesquisadores estudaram o processo de aprendizagem. Podem ser citados como 

exemplo, Ausubel, para quem a aprendizagem ocorre de forma significativa quando os novos 

conteúdos transmitidos incorporam-se ao conhecimento prévio dos alunos (AUSUBEL, 1982) 

e Kolb (1982), segundo o qual a aprendizagem é oriunda de um processo social contínuo de 

experiências. 

 Kolb propôs o chamado modelo de aprendizagem experiencial em que o conhecimento 

é adquirido por meio de um processo contínuo onde as experiências concretas servem de base 

para a observação, a reflexão e a aprendizagem. O conhecimento é um processo de 

transformação constantemente criado e recriado (KOLB, 1984). 

Segundo o autor, o processo de aprendizagem oriundo da experiência é determinante no 

desenvolvimento potencial, ou seja, esta aprendizagem é um processo social em que o 

desenvolvimento individual é determinado pelo sistema cultural e social (KOLB, 1984). 

Na perspectiva de Kolb, o homem pode aprender a partir de sua experiência, 

especificamente, da reflexão constante sobre essa experiência (PIMENTEL, 2007). 

A teoria da aprendizagem experiencial de Kolb é baseada em um círculo de 

aprendizagem composto por quatro fases. O processo é representado por um círculo pois o 

aprendiz passa por todas as fases, ou seja, um círculo de experiência, reflexão, pensamento e 

atividade (BATISTA; SILVA, 2010). 

O modelo apresentado por Kolb trata-se de um círculo de quatro estágios, sendo eles, 

Experiência Concreta (Agir), Observação Reflexiva (Refletir), Conceituação Abstrata 

(Conceitualizar), Experimentação Ativa (Aplicar), conforme Figura 3. 
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Fluxograma 3 - Ciclo de Aprendizagem Experiencial de Kolb 

 

Fonte: Audy (2015) 

 

Esse ciclo quadrifásico de aprendizagem experiencial pode ter seu início a partir de 

qualquer estágio, resultando assim em diferentes formas de intervir na realidade e aprender com 

a experiência. Os conceitos de experiência concreta, observação reflexiva, conceituação 

abstrata e experiência ativa, isolados, não fazem sentido algum. Por isso, Kolb formula uma 

combinação entre eles. Os estágios podem ser descritos da seguinte forma (PIMENTEL, 2007): 

a) Experiência Concreta (Agir): São as experiências de contato direto com as situações a serem 

solucionadas, as ações são baseadas em conhecimentos e processos mentais já aprendidos 

anteriormente.  

b) Observação Reflexiva (Refletir): É a investigação sobre experiência vivida, num movimento 

de reflexão voltado para o interior. 

c) Conceituação Abstrata(Conceitualizar): Caracteriza-se pela formação de conceitos abstratos 

e generalizáveis 

d) Experimentação Ativa (Aplicar): Caracteriza-se pela aplicação prática dos conhecimentos, 

num movimento voltado para o externo. A experimentação é essencial para se estabelecer 

relações entre prática e teoria, a fim de promover o desenvolvimento profissional. 

Esta perspectiva integrativa da aprendizagem experiencial de Kolb se aproxima das 

tendências contemporâneas que dão ênfase para o papel do pensamento reflexivo para o 

desenvolvimento profissional. Mediante esse ciclo de estágios de aprendizagem focado na 

perspectiva da aprendizagem experiencial, o profissional extrai de suas próprias experiências 
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aprendizagens significativas para seu desenvolvimento, em níveis crescentes de diferenciação 

e integração de conhecimentos, habilidades e competências (PIMENTEL, 2007). 

É necessário combinar as modalidades de acordo com cada situação específica de 

aprendizagem experiencial para o profissional tomar decisões e estar consciente de seu próprio 

processo de desenvolvimento, possibilitando reconhecer suas competências e identificar o que 

precisa ser melhorado. 

É neste contexto de desenvolvimento de competências que o ciclo de Kolb é utilizado 

para fundamentar a forma de elaboração e aplicação do Programa de Desenvolvimento de 

Competências (PDC/CGAC) para fiscais de contratos administrativos. 

Finalmente, por meio dos estudos teóricos apresentados neste capítulo, foram abordados 

a questão dos contratos administrativos e sua obrigatoriedade de fiscalização somada à 

necessidade de se desenvolver constantemente as competências da figura do fiscal de contrato 

administrativo, utilizando-se ainda a abordagem da gestão por competências (CHA).  

Portanto, é necessário refletir sobre a necessidade da elaboração e proposição de um 

artefato que seja capaz de desenvolver as competências do fiscal de contrato administrativo 

com medida de eficiência nas contratações públicas. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente capítulo se presta a apresentar os procedimentos utilizados na pesquisa, 

buscando evidenciar os métodos e técnicas adotados, a fim de validar os resultados obtidos. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A presente investigação possui natureza de pesquisa aplicada devido ao seu interesse 

prático e considerando que os resultados serão utilizados na solução de um problema que ocorre 

na realidade (MARCONI; LAKATOS, 2002), já que propõe uma solução para um problema 

enfrentado pelo IFMT Campus Cáceres no que diz respeito à fiscalização de contratos 

administrativos celebrados pelo campus.  

A finalidade da pesquisa aplicada é desenvolver conhecimento sobre o que é relevante 

para solucionar um problema no campo de pesquisa. Neste tipo de pesquisa, os problemas 

surgem a partir de questões, dificuldades e práticas correntes. É motivada pela discussão de 

problemas concretos, de ordem prática, busca compreender e solucionar os desafios enfrentados 

pelos fiscais de contratos administrativos (CRESWELL, 2007; VAN AKEN, 2007; 

VERGARA, 2007). 

Sua característica fundamental é o interesse na aplicação, utilização e consequências 

práticas dos conhecimentos, objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 

solução de problemas específicos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009; GIL, 2008). 

Quanto à sua finalidade, a presente pesquisa apresenta caráter exploratório por buscar 

maior compreensão acerca do tema investigado, qual seja, a fiscalização de contratos 

administrativos, permitindo delimitar, de forma mais precisa, o problema estudado – como 

desenvolver as competências necessárias para o desempenho adequado dos fiscais de contratos 

administrativos. Na pesquisa exploratória o objetivo é aproximar-se do fenômeno ou conseguir 

nova compreensão dele para que estudos futuros consigam formular um problema mais preciso 

de pesquisa ou criar novas hipóteses (HAIR JR et al., 2005). 

A pesquisa exploratória aparece como passo central para dar início ao processo de 

investigação de um problema de pesquisa (NEVES; CONEJERO, 2012). 

Quanto à sua forma de análise e abordagem do problema esta pesquisa caracteriza-se 

numa pesquisa qualitativa, pois busca um aprofundamento da compreensão de um determinado 

grupo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa pois é necessário compreender a complexidade e 

os detalhes das informações coletadas do grupo de fiscais de contratos administrativos do IFMT 



65 

 

  

Campus Cáceres, tais como seus conhecimentos, habilidades, atitudes, dificuldades, 

impressões, opiniões e ponto de vista no contexto do exercício do encargo de fiscal de contrato, 

o que é fornecido por meio dos dados qualitativos.   

A investigação qualitativa trabalha com opiniões, representações, posicionamentos, 

crenças e atitudes, possuindo procedimentos de cunho racional e intuitivo para a melhor 

compreensão da complexidade dos fenômenos individuais e coletivos. Assim sendo, se 

caracteriza como uma abordagem de alto grau de complexidade, na medida em que aprofunda 

as interpretações e decifra seus significados (ALVÂNTACA; VESCE, 2008). 

A pesquisa qualitativa trabalha com “o universo de significados, dos motivos, das 

aspirações, dos valores e das atitudes”. Tais fenômenos humanos são vistos como parte da 

realidade social, pois os seres humanos não se diferenciam apenas pelo agir mas também por 

pensar o que fazem e pela interpretação de suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada para com os seus semelhantes (MINAYO et al., 2002, p. 21). 

Quanto aos seus meios, trata-se de um estudo de caso, em que se investigará a atividade 

de fiscalização do grupo de pessoas formado pelos servidores designados fiscais de contratos 

administrativos do IFMT Campus Cáceres. 

O estudo de caso é uma forma de fazer pesquisa social empírica ao investigar um 

fenômeno atual dentro de seu contexto de vida real. É utilizado para contribuir com o 

conhecimento que se tem de fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de 

grupo, entre outros relacionados  (YIN, 2001). 

Os exemplos mais comuns para esta modalidade de investigação são os estudos que 

focalizam apenas uma unidade, como um indivíduo, um pequeno grupo, uma instituição, um 

programa ou um evento (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2002). 

Esta pesquisa contemplou como local de estudo o ambiente envolvendo o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cáceres Prof. Olegário 

Baldo, localizado na cidade de Cáceres - Estado de Mato Grosso.  

A intenção não foi aprofundar a pesquisa no contexto dos demais campi do Instituto 

Federal de Mato Grosso, pois a partir da investigação realizada abrangendo o grupo de fiscais 

de contratos administrativos que atuam na instituição objeto desse estudo, pretende-se, após 

concluída a pesquisa e o desenvolvido o produto final tecnológico, disseminá-lo também aos 

demais campi do IFMT, institutos federais, universidades federais e demais organizações em 

que possa ser aplicado. Embora a pesquisa esteja limitada à instituição em análise, a abordagem 

e o enfoque deste estudo permitem a aplicação em instituições afins. 
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 O tratamento dos dados coletados nesta pesquisa, como será abordado adiante, 

empregou um processo de análise de conteúdo fundamentado na teoria de representação social 

de enfoque quali-quanti, operacionalizada pelos instrumentos do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC). 

Para sua conclusão, esta pesquisa se dividiu em fases denominadas Diagnóstico do 

problema (Fase 1), Método para a solução do problema (Fase 2) e Teste de aplicação e avaliação 

de resultados (Fase 3). A seguir será detalhada cada uma destas fases. 

 

3.2 Diagnóstico do problema (Fase 1) 

 

Primeiramente, antes de aplicar qualquer procedimento metodológico de coleta de 

dados, é necessário realizar uma pesquisa bibliográfica exploratória acerca do tema em estudo 

a fim de aprofundar conhecimentos e fornecer subsídios para nortear a escolha da melhor 

técnica de levantamento/coleta de informações. 

A pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo e análise de documentos de 

domínio científico, tais como livros, periódicos, ensaios teóricos e demais artigos científicos. 

É, portanto, um estudo de fontes científicas que tratam do tema em estudo (OLIVEIRA, 2007).  

Inicialmente foi realizado um estudo exploratório por meio de revisão da literatura 

acerca dos seguintes temas: administração pública; modelos de administração pública; 

eficiência na administração pública; contratações no serviço público; contratações públicas; 

gestão e fiscalização de contratos administrativos; boas práticas na área de fiscalização de 

contratos administrativos; capacitação do servidor público; capacitação de fiscais de contratos 

administrativos; gestão por competências; competências no setor público; conhecimentos, 

habilidades, atitudes; competências dos fiscais de contratos administrativos. 

Após estudo e pesquisa na literatura acerca da temática, deu-se início à definição dos 

sujeitos (campo social). 

O campo social da pesquisa é construído pela relação de sentido que se estabelece entre 

o problema a ser investigado e a escolha dos participantes. Esses devem ser os seus 

representantes legítimos, ou seja, pessoas reconhecidamente aptas a dar opiniões, emitir 

julgamentos, posicionar e argumentar sobre o problema, exatamente pelo seu envolvimento 

prático no contexto pesquisado (MARINHO, 2015). 

Realizado o estudo exploratório e definidos os sujeitos, foi elaborado o roteiro de um 

questionário semiestruturado (Apêndice B) para ser aplicado aos servidores que exercem a 

função de fiscais de contratos administrativos, tendo em vista que estes constituem o público 
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alvo desta pesquisa e estão diretamente ligados ao problema apresentado nesta investigação, 

pois são eles que praticam e vivenciam em seu cotidiano profissional os problemas relacionados 

às atividades de fiscalização de contratos administrativos. 

Após a elaboração do questionário semiestruturado (Apêndice B), o próximo passo para 

diagnosticar o problema e também para atender ao primeiro objetivo específico (OE1) - 

Levantar informações acerca das competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) e 

aspectos positivos e negativos nas atividades de fiscalização de contratos administrativos -  foi 

aplicá-lo a todos os servidores (25 servidores) designados fiscais de contratos administrativos, 

por meio de portaria da Direção-Geral e que exercem a função de fiscais há mais de 03 meses 

ou que já passaram por algum tipo de treinamento para fiscais de contratos. 

Justifica-se este critério de escolha de fiscais pois este grupo, ou seja, os que exercem a 

função de fiscais de contratos administrativos há mais de 03 meses ou que já passaram por 

algum tipo de treinamento para fiscais de contrato, possuem condições de emitir suas opiniões, 

críticas, impressões referentes aos aspectos negativos tais como, dificuldades, problemas 

enfrentados na prática cotidiana da atividade de fiscalizar, expressar seus conhecimentos, suas 

habilidades, suas atitudes e também acerca de aspectos positivos no que tange a esta atividade 

tendo em vista que já possuem algum conhecimento ou experiência nesta atuação. 

O questionário é uma técnica de investigação composta por um conjunto de questões 

que são submetidas a pessoas com a finalidade de extrair informações sobre conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento 

presente ou passado. A construção do questionário deve representar os objetivos da pesquisa 

por meio de questões específicas (GIL, 2008). 

Visando à qualidade das respostas ao questionário, antes de sua efetiva aplicação foram 

efetuados pré-testes deste questionário a um número reduzido de sujeitos, no caso, três 

servidores que se encontram na mesma condição dos fiscais a serem efetivamente questionados, 

buscando desta forma, melhor adequação e compreensão da população-alvo.  

Alguns autores confirmam a necessidade de testar previamente as perguntas do roteiro 

em indivíduos similares aos que serão entrevistados com a finalidade de verificar se as 

perguntas elaboradas realmente levantam os objetivos propostos pela pesquisa (LEFEVRE; 

LEFEVRE, 2005). 

O questionário, depois de elaborado deve passar por um pré-teste com o objetivo de 

identificar algumas falhas como: complexidade das questões, imprecisão na redação, 

desnecessidade de questões, constrangimentos ao informante, exaustão. O pré-teste tem por 

finalidade garantir que o questionário esteja bem elaborado (GIL, 2008). 
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A elaboração técnica e criativa dos instrumentos de pesquisa social deve ser feita de 

modo a obter respostas mais autênticas dos entrevistados, considerando a natureza do tema 

pesquisado e dos atores sociais envolvidos. Uma opção é elaborar pequenas histórias ou “casos” 

que contenham os principais aspectos do tema, seguidos da pergunta que implica o objetivo 

(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2010). 

Essa perspectiva permite estudar o recorte temático, dando ênfase à realidade concreta 

dos fiscais de contratos administrativos em suas práticas no que diz respeito aos seus 

conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes e ainda as suas percepções, opiniões, sugestões, 

críticas no âmbito de suas atividades. 

Assim, a partir de uma problemática concreta pode-se definir a questão central desse 

estudo, a ser compreendida a partir das experiências dos servidores designados fiscais de 

contratos administrativos no âmbito de suas atividades de fiscalização. 

A fim de auxiliar na obtenção do diagnóstico do problema bem como atender aos 

objetivos específicos desta proposta de pesquisa, especialmente o objetivo de levantar 

informações acerca das competências e eventuais aspectos positivos e negativos na atividade 

de fiscalização de contratos administrativos (OE 1), o questionário foi constituído por questões 

capazes de captar destes servidores informações como: 

 Conhecimentos, habilidades e atitudes (competências); 

 Eventuais dificuldades no desempenho da fiscalização; 

 Aspectos positivos e negativos da atividade de fiscalização; e 

 Sugestões por parte dos fiscais de procedimentos para auxiliá-los no desempenho da 

função; 

O próximo passo foi identificar, por meio de tabulação e análise das respostas aos 

questionamentos utilizando-se o método DSC (Discurso do Sujeito Coletivo), o nível de 

conhecimento, habilidade e atitude dos fiscais de contratos administrativos, eventuais 

deficiências/fragilidades, aspectos positivos e negativos no campo da fiscalização dos 

contratos, o que subsidiará o diagnóstico do problema. 

Os sujeitos questionados foram codificados como E1, E2, E3 e assim por diante para 

evitar qualquer identificação do emissor. 

A técnica do Discurso do Sujeito Coletivo é uma metodologia de organização e 

tabulação de dados qualitativos de natureza verbal obtidos de depoimentos. Consiste em 

apresentar os resultados sob a forma de um ou vários discursos-síntese escritos na primeira 

pessoa do singular, visando expressar o pensamento de uma coletividade, como se esta 

coletividade fosse o emissor desse discurso (LEFÈVRE; LEFÈVRE; TEIXEIRA, 2000). 
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Foi realizada uma pesquisa embasada em depoimentos recolhidos por meio de 

questionários semiestruturados, com o propósito de construir discursos coletivos que 

representem o pensamento, o conhecimento e as ações dos fiscais de contratos administrativos. 

O DSC é produzido com base em expressões-chave (ECHs), relacionadas diretamente 

ao conteúdo, localizadas em trechos do discurso e destacadas após o recorte de falas 

significativas, o que permite então a identificação de ideias centrais (ICs), que se constituem de 

palavras ou expressões linguísticas que revelam o sentido presente nos depoimentos de modo 

objetivo e sintético. Para a análise que produziu o DSC realizou-se a seleção das expressões-

chave presentes nos depoimentos e a identificação das ideias centrais. 

No DSC o pesquisador deve estabelecer categorias que irão se referir a amplos 

agrupamentos de ideias centrais. (LEFEVRE; CRESTANA; CORNETTA, 2003). 

Assim, na construção dos discursos síntese ou DSC foram adotados os seguintes 

procedimentos: 

 Definição de expressões-Chave (ECH): trechos retirados dos depoimentos que 

sintetizam ideias e falas, melhor sinalizando o conteúdo das respostas; 

 Identificação de Ideias Centrais (ICs): fórmulas sintéticas que identificam os sentidos 

de cada depoimento e de cada categoria de depoimento e que possuem sentido 

semelhante ou complementar. Cabe ressaltar que a IC não é uma interpretação mas uma 

descrição do sentido de um depoimento ou de um conjunto de depoimentos; 

 Construção do DSCs propriamente ditos: compilação das ECH presentes nas falas dos 

sujeitos, que possuem ICs de sentido semelhante ou complementar, para dar-lhes a 

forma de frases encadeadas. 

Com o material das ECH das ICs semelhantes foram construídos discursos síntese ou 

DSCs sempre na primeira pessoa do singular, com um número variado de participantes, em que 

o pensamento de um grupo ou coletividade aparece como se fosse um discurso individual. 

A fim de facilitar a compreensão, os resultados e a discussão têm como base as respostas 

dos sujeitos da pesquisa apresentadas na forma de DSC e foram organizados por questão 

respondida.  

A aplicação do método DSC possibilita estudar a representação de coletividades por 

meio do conhecimento do sentido comum utilizado nas interações e comunicações cotidianas 

(MOSCOVICI, 2012). 

É possível saber com segurança, riqueza de detalhes, rigor e confiabilidade o que 

pensam as coletividades sobre todo tipo de problemas que lhes afetam e, ao mesmo tempo, 

aferir o grau de compartilhamento de cada uma das opiniões circulantes, ou seja, saber como 
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tais pensamentos se distribuem entre as diversas classes sociais, gêneros, idades, níveis de renda 

(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2010). 

O DSC viabiliza o surgimento de novas possibilidades de interação no que se refere às 

Representações Sociais como objeto de pesquisa empírica, entre particular e coletivo, teórico e 

empírico, síntese e análise, qualitativo e quantitativo. Desta forma, justifica-se a inclusão do 

DSC no conjunto de reflexões e abordagens destinadas a atender temáticas complexas nas mais 

variadas áreas do conhecimento (LEFEVRE; LEFEVRE; MARQUES, 2009). 

O enfoque qualiquantitativo marca a mudança no cenário das pesquisas de representação 

social. Antes apenas qualitativas e, por isso, consideradas insatisfatórias pela impossibilidade 

de generalizar resultados, porém, pretensamente mais aprofundadas. Por sua vez, as pesquisas 

quantitativas, cuja característica principal é gerar as quantidades e as distribuições estatísticas 

das opiniões em uma dada coletividade, não alcançavam os aspectos desejáveis em pesquisas 

dessa natureza. Na proposta qualiquantitativa do DSC é possível estudar estas duas dimensões 

(MARINHO, 2015). 

A técnica inscreve-se no contexto das propostas metodológicas, como as de Laurence 

Bardin e outros que usando depoimentos como base buscam extrair, pela análise do conteúdo 

de tais depoimentos, os sentidos ou significados nele presentes. Distingue-se, porém, como uma 

proposta específica pelo modo como realiza tal extração de sentido, sobretudo pela utilização 

da primeira pessoa do singular para veicular uma opinião coletiva ou socialmente 

compartilhada. Desta forma, a opinião coletiva como produto empírico ganha voz e pessoa, 

aquela que poderíamos chamar de primeira pessoa coletiva do singular (LEFEVRE et al., 2010). 

A metodologia do DSC preocupa-se com a criação de uma ponte entre o senso comum 

e o conhecimento científico partindo da reconstituição de um pensamento coletivo, com base 

na Teoria das Representações Sociais, mediando também as perspectivas metodológicas 

qualitativa e quantitativa. Isso possibilita acessar o conhecimento e o saber rotineiros, tratando 

os indivíduos como possuidores de um caráter racional e cognitivo compartilhado (JÚNIOR; 

PACAGNAN; MARCHIORI, 2013). 

Desenvolvida a partir dos anos de 1960 pelo psicólogo social Serge Moscovici e com 

forte referência durkheimiana, a Teoria das Representações Sociais busca explicar o fenômeno 

das trocas simbólicas tanto no nível pessoal – subjetividade dos sujeitos – quanto no nível 

coletivo – interações grupais -, bem como a maneira que os símbolos e seu processo de 

formação influenciam a construção do conhecimento (ALMEIDA, 2018). 
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As Representações Sociais, enquanto conhecimento do senso comum, estão sempre 

presentes em opiniões, manifestações, posicionamentos ou postura de um sujeito em sua vida 

cotidiana (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2014). 

 

3.3 Método para a solução do problema (Fase 2) 

 

Após coletados os dados e analisados, para a solução do problema apresentado foi 

realizado um aprofundamento da revisão de literatura que, somada aos dados já coletados na 

fase de diagnóstico, auxiliaram para o atendimento do segundo objetivo específico (OE 2), qual 

seja, o de inventariar boas práticas organizacionais na área de fiscalização de contratos 

administrativos, focando principalmente no aspecto das competências. O aprofundamento da 

revisão da literatura contemplou os seguintes assuntos: 

 Desenvolvimento de competências na fiscalização de contratos administrativos; 

 Competências dos fiscais de contratos administrativos; 

 Boas práticas organizacionais na área de fiscalização de contratos administrativos; 

Primeiro realizou-se uma pesquisa em fontes bibliográficas tais como artigos, 

dissertações, teses, livros, revistas, legislação, acórdãos, instruções normativas, manuais 

desenvolvidos pela Administração Pública Federal e demais publicações relacionadas ao tema. 

Posteriormente, a partir destas informações levantadas em pesquisa bibliográfica, foram 

inventariadas boas práticas organizacionais no âmbito das competências necessárias para o 

desempenho do fiscal de contratos administrativos. 

Obtidos os dados coletados por meio dos questionários aplicados, realizada a pesquisa 

e aprofundamento da revisão da literatura e com as boas práticas organizacionais já 

inventariadas, efetuou-se uma análise acerca do perfil de competências do fiscal de contrato 

para o adequado desempenho da fiscalização de contratos administrativos, atendendo ao 

terceiro objetivo específico (OE 3) auxiliando na escolha e desenvolvimento do Programa de 

Desenvolvimento de Competências.  

Finalmente, o último passo para atender ao quarto objetivo específico (OE 4) desta 

pesquisa foi desenvolver o procedimento, que consistiu no Programa de Desenvolvimento de 

Competências (PDC/CGAC). 
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3.4 Teste de aplicação e avaliação de resultados (Fase 3) 

 

Nesta fase da pesquisa, foi efetuado o teste de aplicação do PDC/CGAC aos fiscais de 

contratos administrativos. Na última etapa do PDC foi aplicado um questionário (Apêndice I) 

com o objetivo de averiguar a experiência, satisfação, opiniões e aprendizado dos fiscais. 

A descrição da elaboração e aplicação do PDC está demonstrada adiante no capítulo 6 

deste trabalho. 

 A fim de demonstrar de forma mais clara e objetiva a conexão e sequência entre as fases 

da pesquisa, o Quadro 6 apresenta todas fases e suas respectivas ações e procedimentos 

metodológicos utilizados e ainda alinhando cada fase ao objetivo específico a que corresponde. 

Quadro 6 – Objetivos específicos e procedimentos metodológicos 

Objetivos Específicos Fase da 

pesquisa 

Ações Técnicas e Procedimentos 

Metodológicos 

OE 1: Levantar 

informações acerca das 

competências e eventuais 

aspectos positivos e 

negativos nas atividades 

de fiscalização de 

contratos 

administrativos. 

 

Fase 1 – 

Diagnóstico 

do 

problema 

Coletar dados e analisá-los 1) Realizar pesquisa bibliográfica 

(exploratória); 

 2) Elaborar questionário 

semiestruturado aos fiscais de 

contratos;  

3) Testar o questionário; 

4) Aplicar o questionário; 

5) Tabular as respostas; 

6) Analisar as respostas por meio 

da técnica do DSC; 

OE 2: Inventariar boas 

práticas organizacionais 

na área de fiscalização de 

contratos 

administrativos, focado 

principalmente no 

aspecto das competências 

Fase 2 – 

Método 

para a 

solução do 

problema 

1) Pesquisar e selecionar 

artigos, teses, dissertações, 

livros acerca de boas práticas 

organizacionais no âmbito da 

fiscalização de contratos. 

2) Efetuar a leitura e estudo 

destes documentos 

selecionados;  

Revisão da literatura desta 

temática (bibliográfica) 

OE 3: Analisar o perfil de 

competências necessárias 

para o adequado 

desempenho de fiscais de 

contratos 

administrativos. 

 

Fase 2 – 

Método 

para a 

solução do 

problema 

1) Pesquisar e selecionar 

artigos, teses, dissertações, 

livros que tratem de 

competências e também de 

competências dos fiscais de 

contratos administrativos; 

 2) Efetuar leitura e estudo 

destes documentos 

selecionados; 3) Analisar 

perfil de competências; 

Revisão da literatura desta 

temática (bibliográfica); 

 

Continua 
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Conclusão 

Objetivos 

Específicos 

Fase da 

pesquisa 

Ações Técnicas e Procedimentos 

Metodológicos 

OE 4: Desenvolver o 

Programa de 

Desenvolvimento de 

Competências 

(PDC/CGAC) a fim 

de solucionar as 

eventuais deficiências 

e fragilidades 

diagnosticadas 

Fase 2 – 

Método para a 

solução do 

problema 

 

 

1) Apresentar os resultados da 

análise dos dados coletados; e  

2) Selecionar o melhor 

procedimento de modo a 

desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes; 

1) Elaboração do programa  

Fase 3 – Teste 

de Aplicação e 

Avaliação 

1) Aplicar o programa aos 

fiscais de contratos 

administrativos; 2) Coletar e 

analisar dados acerca da 

aplicação do programa 

1) Aplicação do programa; 

2) Elaboração do questionário 

após aplicação do programa;  

2) Análise das respostas a este 

questionário. 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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3.5 Fluxo temporal do desenvolvimento da pesquisa 

A seguir, na Figura 4, é apresentado um fluxo temporal preliminar estabelecido das ações 

necessárias para a conclusão das fases da pesquisa. 

Fluxograma 4 – Fluxo temporal do desenvolvimento da pesquisa 

 

Fase 1 – Diagnóstico do 

Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan/19 a Mar/19                           Mar/19 a Mar/20                                  Mar/20 a Jun/20 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Fase 2 – Solução do Problema 

Pesquisar e selecionar artigos, teses, 

dissertações, livros que tratem de boas 

práticas organizacionais relacionadas 

à fiscalização de contratos 

administrativos 

Analisar perfil de competências; 

Apresentar os resultados da análise 

dos dados coletados 

Pesquisar e selecionar artigos, teses, 

dissertações, livros que tratem de 

competências e também de 

competências de fiscais de contratos 

administrativos; 

Inventariar boas práticas 

organizacionais 

Desenvolver o programa 

Aplicar o programa aos fiscais de 

contratos administrativos 

Selecionar o melhor procedimento 

a ser aplicado 

Fase 3 – Teste de aplicação e 

avaliação 

Coletar e analisar dados sobre 

satisfação e aprendizado 

administrativos 

Coletar dados e analisá-los 
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3.6 Coleta de dados 

 

Na fase de diagnóstico do problema, para a aplicação do questionário foi encaminhado 

e-mail a todos os 25 fiscais de contratos administrativos do IFMT Cáceres solicitando o 

comparecimento de todos em uma sala específica dentro do IFMT, numa data previamente 

agendada. 

No ato da aplicação presencial dos questionários, antes de dar início, foi efetuada uma 

leitura em voz alta do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) que segue 

como apêndice neste trabalho, sendo, em seguida, assinado livremente pelos participantes que 

quiseram responder ao questionário. Todos os que compareceram, responderam ao 

questionário. 

Na ocasião, os participantes foram informados sobre a natureza, os objetivos do estudo 

e a importância das respostas aos questionários assegurando o sigilo de todos os depoimentos 

e a liberdade de recusar-se a participar da pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo 

ao questionado. 

De um total de 25 fiscais de contrato, foram coletadas as respostas de 20 participantes, 

obtendo-se um total de participação de 80% dos fiscais de contratos. 

As respostas aos questionários tiveram duração variada, dependendo do perfil de 

resposta e da necessidade de tempo para se expressar de cada participante. O tempo de resposta 

ao questionário foi, em média, de 40 minutos.  

Após a coleta de dados, os mesmos foram tratados de forma qualitativa por meio da 

análise do Discurso do Sujeito Coletivo. Assim, a partir da análise das respostas às questões foi 

possível extrair interpretações relacionadas aos objetivos propostos no presente estudo. 

As respostas foram tabuladas por meio de planilha do Excel 2013, contendo todas as 

respostas ao questionário. Os participantes foram codificados por meio da letra “E” e 

numerados sequencialmente, por exemplo, E1, E2, E3 e assim por diante até ao E20, 

correspondendo a 20 participantes. 

Em seguida, em uma outra planilha foi categorizada uma IC (ideia central) para cada 

resposta ou grupo de respostas, agrupando as ECH (expressões chaves) de sentido e significado 

semelhantes em suas respectivas IC. 

Com o material das expressões chaves de cada ideia central foram então construídos 

discursos síntese ou DSCs, compilando as expressões chaves presentes nas falas dos 

participantes para formar os discursos, sempre na primeira pessoa do singular, com um número 
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Identificação da 

IC 

Definição das 

ECH 

Construção do 

DSC 

variado de participantes, em que o pensamento de um grupo ou coletividade aparece como se 

fosse um discurso individual. Cada DSC construído corresponde então a uma ideia central. 

Por fim foram contabilizadas as quantidades de respostas em cada IC (ideia central) 

categorizada, resultando ao final a sua porcentagem. 

Os passos seguidos na análise dos dados coletados por meio do método Discurso do 

Sujeito Coletivo na fase do diagnóstico do problema foram os seguintes: 

 

Fluxograma 5 -  Fluxo para análise do DSC 

 

  

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

A estrutura do questionário aplicado consistiu, na primeira parte (questões 1 a 9), em 

formular hipoteticamente situações problemas em contratos administrativos para que o 

participante, ao responder a questão, se colocasse na condição de fiscal do contrato em cada 

situação apresentada e tivesse que solucionar essa situação problema retratada, aplicando seu 

conhecimento (questões 1 a 3), sua habilidade (questões 4 a 6) e sua atitude (questões 7 a 9). 

A segunda parte (questões 9 a 16) do questionário baseou-se em perguntas pessoais ao 

participante para coletar percepções, sentimentos e opiniões. 

O objetivo deste questionário é buscar extrair dos fiscais de contratos participantes as 

informações categorizadas que seguem no Quadro 7. 

Quadro 7 - Estrutura do questionário e distribuição das questões 

Estrutura do questionário Questões 

Atitude dos fiscais de contrato 1 a 3 

Conhecimento dos fiscais de contrato 4 a 6 

Habilidade dos fiscais de contrato 7 a 9 

Dificuldades dos fiscais de contrato no desempenho do seu encargo 10 

Leitura e entendimento dos documentos relacionados à fiscalização de contratos 11 

Sugestão de mecanismos para auxílio dos fiscais 12 

Conhecimento acerca dos relatórios mensais de situação contratual 13 

Gosto do servidor em ser um fiscal de contrato 14 

Percepção sobre a contribuição da atividade de fiscalização para o crescimento profissional no 

IFMT 

15 

Percepção acerca do resultado positivo ou benefício para o IFMT do trabalho de fiscal 16 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão demonstradas as análises e os resultados da coleta de dados 

realizada, de acordo com a metodologia de análise do DSC descrita anteriormente. 

As tabelas apresentadas a seguir demonstram os resultados após aplicado o questionário 

e analisadas as respostas em que se obteve os discursos do sujeito coletivo baseados nas ideias 

centrais (IC) extraídas das respostas aos questionamentos, acompanhadas de seus respectivos 

percentuais. 

Segue a apresentação dos resultados obtidos em cada uma das categorias que compõem 

a estrutura do questionário, conforme Quadro 7 apresentado anteriormente. 

 

4.1 Atitude dos fiscais de contrato 

 

Para obter dados acerca da atitude dos fiscais de contrato foram apresentadas três 

questões (1 a 3) contendo situações problema para que o participante se colocasse no lugar de 

fiscal do contrato hipoteticamente apresentado para responder qual atitude tomaria para 

solucionar o problema proposto. 

“Questão nº 1- No dia em que se iniciou o ano letivo em uma determinada instituição pública 

de ensino observou-se que a empresa contratada para prestar serviços de limpeza não havia 

efetuado a limpeza das salas de aula e nem dos banheiros dos alunos. Observou-se também que 

não havia papel higiênico, papel toalha e nem sabonete nos banheiros dos servidores e dos 

alunos desta instituição. Você é fiscal deste contrato. Qual atitude você tomaria?” 

 

Tabela 1: Análise do DSC: Questão nº 1 - Atitude 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Atitude brusca, 

sem considerar os 

trâmites 

 

1 5% “Aplicaria multa”. 

IC - B: Atitude correta 

seguindo os trâmites 
12 60% 

“Eu comunicaria o preposto (representante da empresa) 

e notificaria a empresa”.  

IC - C: Atitude de 

inexperiência, não 

incorreta, mas sim 

ineficiente 

7 35% 

“Verificaria o contrato e analisaria as providências / 

atitudes cabíveis para saber o motivo das alterações, 

informando posteriormente ao gestor, pois o caso pode 

envolver a questão do pagamento dos colaboradores”. 

Total 20 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Gráfico 1 - Análise do DSC: Questão nº 1 - Atitude 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 A análise das respostas a esta questão revela que 60 % dos fiscais possuem uma atitude 

correta, ou seja, uma atitude que segue os trâmites normativos exigidos para a solução do 

problema. Os demais demonstraram possuir atitude, porém inexperiente e ineficiente (35%) e 

brusca, sem considerar os trâmites exigidos (5%). 

Os dados quantitativos não se referem à frequência das ideias centrais mas à frequência 

de respostas que contribuíram para a construção de um DSC. Desta maneira, encontrou-se, que, 

do total de respostas à pergunta aqui analisada, 60% delas contribuíram para a constituição de 

um DSC com ideia central do tipo B que demonstra correta seguindo os trâmites. 

“Questão nº 2:  Você é fiscal do contrato que fornece produtos para o preparo de refeições no 

refeitório de uma determinada instituição pública de ensino. Em um certo dia que você estava 

fazendo a conferência dos produtos entregues, constatou-se que uma caixa de latas de milho 

verde estava com prazo de validade vencido. Qual atitude você tomaria?” 

Tabela 2 - Análise do DSC: Questão nº 2 - Atitude 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Atitude de 

inexperiência, não 

incorreta, mas 

ineficiente 

6 30% 

“Comunicaria o responsável pelos contratos e a pessoa que 

faria uso dessa mercadoria que havia um lote vencido, 

procuraria informações com o proprietário, verificando 

sempre estes detalhes, retiraria da prateleira e chamaria 

(denunciaria) a vigilância sanitária”. 

 

IC - B: Atitude correta 

seguindo os trâmites 
14 70% 

“Não atestaria a nota fiscal, faria a devolução daquela 

caixa, notificaria a empresa / preposto, solicitaria a troca 

(substituição) imediata do produto vencido, pensando em 

uma futura penalidade”. 

Total 20 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Gráfico 2 - Análise do DSC: Questão nº 2 - Atitude 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Por meio da análise dos DSCs gerados a partir das ideias centrais A e B das respostas a 

este questionamento demonstra-se que 70% dos fiscais tomariam a atitude correta perante essa 

situação, não necessitando se reportar a outras pessoas para ajudá-las. No entanto 30% mostra 

não possuir experiência em sua atitude que seria ineficiente, pois indica que estes fiscais, em 

vez de comunicar imediatamente a empresa e impedir o pagamento correspondente da nota 

fiscal, ainda iriam procurar a pessoa responsável pelo contrato. Lembrando que a pessoa 

responsável pelo contrato é o próprio fiscal. 

“Questão nº 3: Supõe-se que em uma dada instituição pública de ensino, você, como fiscal do 

contrato de serviços terceirizados com dedicação de mão-de-obra de auxiliares rurais, verificou 

que a bota, o chapéu e camisa de manga cumprida deste colaborador não estão em mínimas 

condições de uso pois estão rasgadas. Neste caso, você, na condição de fiscal deste contrato, 

qual atitude tomaria?” 

Tabela 3 - Análise do DSC: Questão nº 3 - Atitude 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Atitude brusca, 

sem considerar os 

trâmites 

3 16% 
“Pediria para o colaborador não fazer o serviço e 

suspenderia as atividades”. 

IC - B: Atitude correta 

seguindo os trâmites 
14 74% 

“Verificava se foi entregue as duas mudas de roupas, 

notificaria a empresa estabelecendo prazo para corrigir 

essa falha e trocar (fornecer) os uniformes e EPI e 

formalizar para que seja glosado da Nota Fiscal caso não 

seja solucionado”. 

IC - C: Atitude de 

inexperiência, não 

incorreta, mas sim 

ineficiente 

2 10% 

“Comunicaria o responsável pelo contrato e o 

responsável na instituição e chamaria o colaborador para 

verificação do motivo das vestimentas inadequadas”. 

Total 19 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

30%

70%

IC - A: Atitude de
inexperiência,
não incorreta,
mas  ineficiente

IC - B: Atitude
correta seguindo
os trâmites
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Gráfico 3 - Análise do DSC: Questão nº 3 - Atitude 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

A interpretação das respostas para esta questão evidencia que 74% dos fiscais 

apresentam atitude correta e compatível com a situação, pois envolve a verificação do 

cumprimento do contrato, fornecimento de prazo para correção das falhas, notificação da 

empresa e desconto (glosa) no valor da nota fiscal da empresa.  

Cabe aqui mencionar que este discurso corrobora com a fundamentação teórica 

constante nos entendimentos de Vieira (2017), segundo o qual fiscalizar é recomendar medidas 

para sanar as irregularidades. Corresponde também aos entendimentos de Costa e Terra (2019) 

em que o fiscal deve acompanhar a execução do contrato, obrigando-se também a relatar as 

ocorrências e falhas que necessitam de correção. 

Os demais fiscais apresentaram atitude brusca que não segue os trâmites exigidos (16%) 

e os outros 10%, demonstraram atitude inexperiente e ineficiente. 

 

4.2 Conhecimento dos fiscais de contrato 

 

Para obter dados acerca do conhecimento dos fiscais de contrato foram apresentadas três 

questões (4 a 6) contendo situações problema para que o participante se colocasse no lugar de 

fiscal do contrato hipoteticamente apresentado para responder. Sua resposta demonstrou o grau 

de conhecimento do participante para solucionar a situação. 

 

“Questão nº 4: Você é servidor de uma determinada instituição de ensino e necessita que um 

colaborador terceirizado que presta serviços de limpeza faça nova limpeza de sua sala pois sua 

16%

74%

10%
IC - A: Atitude brusca,
sem considerar os
trâmites

IC - B: Atitude correta
seguindo os trâmites

IC - C: Atitude de
inexperiência, não
incorreta, mas sim
ineficiente
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sala, que foi limpa ontem, passou por algumas mudanças de móveis e provocou sujeiras no chão 

e nos móveis. A quem você deve solicitar esta nova limpeza?” 

 

Tabela 4 - Análise do DSC: Questão nº 4 - Conhecimento 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Demonstra conhecimento 

quanto às regras da fiscalização 
15 75% 

“Ao preposto (supervisor responsável, 

encarregado) e ao fiscal de contrato”. 

IC - B: Conhecimento parcial 4 20% 

“Ao responsável pela empresa, à Comissão 

Responsável pois ela elabora o Plano de 

Trabalho”. 

IC -C: Desconhecimento 1 5% 
“Setor que autorizou o pagamento dos 

serviços”. 

Total 20 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Gráfico 4 - Análise do DSC: Questão nº 4 - Conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 Com relação a este questionamento é possível perceber que a maioria dos fiscais de 

contrato (75%) tem conhecimento acerca da presente situação, pois o DSC destas respostas 

revela o conhecimento dos fiscais quanto às normas da fiscalização ao responderem que se 

reportariam ao preposto, ou seja, a pessoa nomeada pela empresa e aceita pela Administração 

Pública que representa a empresa perante a Administração, segundo a IN 05 de 2017. 

 No entanto, os DSCs dos demais (25%) expressa uma falta de conhecimento perante 

esta situação, pois se dirigiriam a pessoas que não possuem a competência para este caso 

apresentado, ou seja, 20% demonstra um conhecimento superficial (parcial), visto que o 

responsável pela empresa deve designar o seu preposto para resolver tais questões; e 5% 

manifesta desconhecimento, pois a única comissão responsável pelo contrato é a própria 

comissão de fiscalização em que o participante, que se coloca na condição de fiscal, faz parte. 

75%

20%

5%
IC - A: Demonstra
conhecimento
quanto às regras da
fiscalização

IC - B:
Conhecimento
parcial

IC -C:
Desconhecimento
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Portanto conclui-se que os participantes desse grupo (25%) não têm conhecimento acerca de 

quem recorrer para solucionar este problema. 

 

“Questão nº 5: Certa instituição pública de ensino celebra contrato de prestação de serviços de 

vigilância diurna e noturna em regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra a fim de proteger 

o patrimônio desta instituição. Você foi designado fiscal deste contrato. Certo dia você descobre 

que a empresa contratada não vem efetuando os recolhimentos referentes ao INSS e FGTS dos 

vigilantes a 06(seis) meses. Na qualidade de fiscal deste contrato, qual(is) a(s) medida(s) você 

entende que deveria(m) ser tomada(s)?” 

 

Tabela 5 - Análise do DSC: Questão nº 5 - Conhecimento 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: 

Conhecimento 

parcial 

15 79% 

“Notificar a empresa, comunicar o jurídico, conversaria com 

a CGC, verificar com a empresa, efetuar o recolhimento, 

reter dos valores devidos pela Instituição, aplicar 

penalidades”. 

IC - B: Pouco 

conhecimento 
2 10.5% “Suspenderia o pagamento do contrato”. 

IC - C: 

Desconhecimento 
2 10.5% “Não sei, teria que verificar o contrato”.  

Total 19 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Gráfico 5 - Análise do DSC: Questão nº 5 - Conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

No que tange às respostas para esta questão, pode-se verificar que nenhum dos fiscais 

apresentou grau de conhecimento suficiente, pois conforme a IN 05 de 2017 do Ministério do 
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Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o fiscal precisa providenciar imediatamente que seja 

comunicado o Ministério do Trabalho e Emprego em caso de não recolhimento do FGTS, e a 

Secretaria da Receita Federal em caso de não recolhimento do INSS dos empregados. 

 No entanto, a maioria (79%) demonstrou conhecimento parcial acerca do problema, o 

que ser percebido pelas expressões “Notificar a empresa”, “reter dos valores devidos pela 

Instituição”, porém este conhecimento ainda é insuficiente para a gravidade do problema 

apresentado nesta questão. 

 Constatou-se também que 10,5% possui pouco conhecimento, pois o pagamento da 

empresa não pode ser suspenso, o que pode ser feito é a glosa (desconto) referente às parcelas 

do INSS e FGTS não recolhidos em nome dos empregados. Somente pode haver retenção total 

do pagamento da empresa quando esta situação apresentada acontece na rescisão do contrato 

administrativo, em que o valor retido é utilizado para pagamento das verbas rescisórias 

trabalhistas dos empregados da contratada, conforme o que dispõe a IN 05 de 2017. 

 Os 10,5% que restaram demonstraram total falta de conhecimento, pois ainda buscariam 

ler todo o contrato para buscar conhecimento de como solucionar, ou seja, isso revela atitude 

do fiscal em querer buscar o conhecimento, porém, demonstra desconhecimento. 

 

“Questão nº 6: Ao final de um contrato de fornecimento de mão-de-obra (5 auxiliares rurais) 

responsáveis por prestar serviços rurais para uma instituição pública de ensino, verificou-se que 

a empresa deixou de fornecer uma remessa de uniformes para estes trabalhadores, o que deveria 

ter sido entregue a cada semestre conforme o contratado. O contrato já se encerrou e todos os 

valores já foram pagos pela instituição, não havendo mais nota fiscal da empresa a ser paga e 

nem há a possibilidade de descontar da empresa os valores referentes a estes uniformes não 

entregues. Neste caso, sobre quem deve recair a responsabilidade por esta falha?” 

Tabela 6 - Análise do DSC: Questão nº 6 - Conhecimento 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Demonstra 

conhecimento 
2 10.00% 

“Inicialmente instaurar procedimento de sindicância, ainda 

que encerrado o contrato, adotar medidas no sentido de 

cobrar da empresa os valores para que o órgão seja 

ressarcido do prejuízo, respeitando o contraditório e ampla 

defesa”. 

IC - B: 

Conhecimento 

parcial 

 

17 85.00% 

“Sobre a empresa e solidariamente ao fiscal e à instituição 

ou equipe de fiscais, gestor do contrato e gestor da 

instituição”. 

IC - D: 

Desconhecimento 
1 5.00% “Não sei”. 

Total 20 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Gráfico 6 - Análise do DSC: Questão nº 6 - Conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 Neste questionamento apenas 10% demonstraram possuir conhecimento acerca deste 

caso. Do total de participantes, 85% revelaram possuir um conhecimento parcial sobre a 

situação, pois entenderam que a responsabilidade recai sobre o fiscal do contrato, porém recai 

somente após terem se esgotado os meios de cobrança em desfavor da empresa e comprovado 

que houve prejuízo financeiro aos cofres públicos em razão da falta de fiscalização por parte 

do fiscal do contrato.  

 Uma parcela de 5% dos participantes apresenta desconhecimento nesta situação com a 

resposta “não sei”, demonstrando não saber sobre quem deve recair a falha apontada nesta 

questão. 

 

4.3 Habilidade dos fiscais de contrato 

 

Para obter dados acerca da habilidade dos fiscais de contrato foram apresentadas três 

questões (7 a 9) contendo situações problema para que o participante se colocasse no lugar de 

fiscal do contrato hipoteticamente apresentado e responder se sabe o que fazer para solucionar 

determinada situação. Aqui foi levantado o nível de habilidade do fiscal. 

 

Questão nº 7: Você é fiscal de um contrato e o prazo de vigência (validade) deste contrato está 

próximo para expirar e você precisa que o contrato continue, ou seja, você é favorável à 

prorrogação deste contrato. Você sabe o que fazer nesta situação? 
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Tabela 7 - Análise do DSC: Questão nº 7 - Habilidade 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Não 

possui 

habilidade neste 

caso 

 

1 5% “Não sei”. 

IC - B: Possui 

pouca 

habilidade 

12 63% 

“Solicito ajuda ao setor de contrato, quem pede prorrogação é o 

responsável pelo contrato, faço um documento solicitando a 

prorrogação e encaminhar os relatórios de prestação de serviço”. 

 

IC - C: Possui 

habilidade 
6 32% 

“Verifico se a execução do contrato foi pertinente e verifico 

também a possibilidade de prorrogação. Certo do fiel 

cumprimento do objeto do contrato e provando a vantajosidade 

econômica para a instituição, emito parecer informando que sou 

favorável”. 

Total 19 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Gráfico 7 - Análise do DSC: Questão nº 7 - Habilidade 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 Pela análise das respostas a esta questão depreende-se que 5% dos fiscais demonstrou 

total falta de habilidade para este caso. 

Todavia, 63%, ou seja, a maioria demonstrou possuir pouca habilidade, visto que as 

respostas indicam que procurariam ajuda ao setor de contrato, demonstrando atitude (o fazer). 

Entretanto, não demonstraram saber fazer (habilidade), pois o que os fiscais necessitam neste 

caso é primeiramente verificar se o contrato tem sido cumprido pela empresa de forma fiel e 

regular, em seguida precisam comprovar se o contrato continua vantajoso economicamente para 

a instituição. Em outras palavras, precisam fazer pesquisa de preços e elaborar mapa 

comparativo e finalmente elaborar um parecer manifestando acerca de serem favoráveis ou não 
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à prorrogação do contrato, já que são os fiscais que podem dizer como tem sido a prestação dos 

serviços. 

 Ressalta-se que, neste caso, apenas 32 % dos fiscais expressou plena habilidade para 

esta questão, pois o DSC emitido por este grupo contém as providências corretas a serem 

tomadas. 

 

“Questão nº 8: Em uma certa instituição pública de ensino que possui um setor da fotocópias 

destinado às cópias para os alunos, firmou-se um contrato com uma empresa que fornecerá as 

fotocopiadoras por meio de locação (aluguel). Ao chegar a fatura mensal da empresa para 

pagamento você sabe como fazer para verificar se o valor desta fatura está correto?” 

 

Tabela 8 - Análise do DSC: Questão nº 8 - Habilidade 

Ideias 

Centrais 
Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Não 

possui 

habilidade 

neste caso 

5 26% 
“Não sei. É de responsabilidade do fiscal e dos gestores do 

contrato. Verificar a nota de empenho”. 

IC - B: Possui 

pouca 

habilidade 

7 37% 

“Pergunto para o pessoal de TI. Procuro o setor de contrato. 

Consulto o contrato, pois deve-se seguir todas as determinações e 

valores que devem ser considerados de acordo com o firmado no 

edital e no contrato”. 

 

IC - C: Possui 

habilidade 
7 37% 

“Checar a manutenção e fornecimento de suprimentos, verificar o 

número de equipamentos locados, gerar um relatório para verificar 

(aferir) o número (volume) de cópias, calculando as folhas 

impressas sobre o valor de cada tipo de impressão, verificando o 

valor unitário com o valor total e calculando com o valor cobrado, 

para então aprovar o pagamento”. 

Total 19 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Gráfico 8 - Análise do DSC: Questão nº 8 - Habilidade 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

26%

37%

37%

IC - A: Não possui
habilidade neste
caso

IC - B: Possui pouca
habilidade

IC - C: Possui
habilidade



87 

 

  

Os DSCs gerados a partir das respostas a esta questão conduz à interpretação de que 

apenas 36% dos fiscais de contrato possuem habilidade para tomar as devidas providências 

neste caso, pois demonstraram saber fazer o procedimento eficiente e correto para a conferência 

do valor da nota fiscal. 

 Outros 37% manifestaram possuir um nível de baixo de habilidade, pois manifestaram 

que precisam se direcionar ao setor de contratos e também consultar o contrato e seguir todas 

as determinações e valores firmado no edital e no contrato. Porém, este nível de habilidade não 

é suficiente para um desempenho eficiente do fiscal de contrato, que neste caso, já deveria saber 

como proceder e não ter que se dirigir à leitura do contrato, do edital e a outro setor. 

 Uma parcela de aproximadamente 26% demonstrou não possuir nenhuma habilidade 

neste caso pois manifestaram a falta do saber fazer respondendo que não sabiam e que é 

responsabilidade do fiscal, porém não responderam como fazer para verificar se o valor desta 

fatura está correto. Este grupo respondeu também que teria que verificar a nota de empenho, 

procedimento este que não aplica neste caso. O que se deve fazer é gerar um relatório para aferir 

o número de cópias e impressões efetuadas no equipamento. Em seguida, deve-se multiplicar 

esta quantidade pelo valor unitário de cada impressão. Após feito este cálculo, comparar com o 

valor cobrado na fatura.  

“Questão nº 9: Em uma dada instituição pública de ensino você foi designado fiscal de contrato 

de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado. A Coordenação Geral de 

Acompanhamento de Contratos solicitou que você verificasse se os valores que a empresa está 

cobrando pelas manutenções estão altos. Você sabe como fazer para verificar isso?” 

 

Tabela 9 - Análise do DSC: Questão nº 9 - Habilidade 

Ideias 

Centrais 
Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Não 

possui 

habilidade 

neste caso 

3 16% “Não sei”. 

IC - B: Possui 

pouca 

habilidade 

4 21% 

“Verificar o número de manutenção, a quantidade de aparelhos. 

Verificar se os valores cobrados estão compatíveis com a nota de 

empenho. Analisar o contrato verificando o tabelamento de preços 

no contrato. Fazer orçamento com outra empresa”. 

 

IC - C: Possui 

habilidade 
12 63% 

“Devo fazer uma cotação de preços praticados no mercado 

(pesquisa de mercado, tomada de preço, consulta de mercado), 

verificando com os melhores padrões em outras empresas que 

prestam o mesmo serviço, preferencialmente no comércio local, 

tirando o preço médio de três orçamentos no mercado”. 

Total 19 100  

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Gráfico 9 - Análise do DSC: Questão nº 9 - Habilidade 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Neste caso, 63% dos participantes demonstraram possuir habilidade, visto que disseram 

que precisam providenciar uma pesquisa de mercado com outras empresas, no mínimo três e 

comparar com os preços cobrados pela empresa que realiza as manutenções. 

 Outros, em torno de 21%, revelaram que possuem pouca habilidade, pois até sabem que 

precisam verificar os valores cobrados, mas esta conferência não é conforme a nota de empenho 

ou o número de manutenções, quantidade de aparelhos ou o tabelamento de preços estipulados 

no contrato, o que traduz pouca habilidade. Não adianta ter apenas pouca habilidade quando se 

trata de gestão recursos públicos, é preciso saber como fazer. 

 Ainda dentro desse 21% houve também a resposta “Analisar o contrato verificando o 

tabelamento de preços no contrato” (E8). Ressalta-se que aqui o fiscal já deveria saber quais os 

preços pactuados no contrato pela empresa. A questão quer saber o que o fiscal precisa fazer 

para verificar se estes valores que a empresa está cobrando pelas manutenções estão altos. 

 Um grupo de 16 % manifestou não ter nenhuma habilidade o que se pode observar pela 

expressão “Não sei”. 

 Pelos resultados das análises apresentadas, no que tange aos conhecimentos, habilidades 

e atitudes dos fiscais de contrato, é possível observar que estas três dimensões da competência 

precisam ser, não somente desenvolvidas, mas também é necessário aperfeiçoar as que alguns 

fiscais demonstraram possuir. 

 

4.4 Dificuldades dos fiscais de contrato no desempenho do seu encargo 

“Questão nº 10: Qual(is) a(s) maior(es) dificuldade(s) que você encontra no desempenho do seu 

encargo de fiscal de contrato?” 
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Tabela 10 – Análise do DSC: Questão nº 10 – Dificuldades dos fiscais de contrato no 

desempenho do seu encargo 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: não possui 

dificuldades na 

fiscalização 

2 10.00% “Nenhuma, não encontro muita dificuldade não”. 

IC - B: 

conhecimento da lei 
3 15.00% 

“O grande número de legislação, conhecimento aprofundado 

da lei”. 

IC - C: 

inexperiência e 

conciliar com as 

atividades do cargo 

2 10.00% 
“Inexperiência na atividade e conciliar as atividades de fiscal 

com as do cargo”. 

IC - D: 

cumprimento do 

contrato pela 

empresa 

4 20.00% 

“A empresa demora para providenciar que as cláusulas sejam 

cumpridas, as empresas não mantêm os funcionários 

constantes, ocorrendo muita substituição de colaboradores. É 

necessário fazer cobranças constantes às empresas pois 

também ocorrem atrasos nos envios das faturas além da 

necessidade de correção de valores”. 

IC - E: relatórios e 

editais que não 

atendem às 

necessidades 

2 10.00% 

“Ausência de documentos objetivos (planilhas, etc.) que 

facilitem a emissão de relatórios e plataforma p/ controle e 

emissão de relatórios”. 

IC - F: tempo 

disponível para 

fiscalização 

2 10.00% 
“O fator tempo limita a eficiência no acompanhamento dos 

contratos (tempo disponível para acompanhar os postos)”. 

IC - G: falta de 

comunicação entre a 

gestão e os fiscais 

2 10.00% 

“Nem todos os setores têm conhecimento de quem é o fiscal 

e por isso acabam não reportando os problemas e também 

existe a falta de comunicação entre quem contrata os 

serviços e os fiscais”. 

 

IC - H: burocracia 1 5.00% “A burocracia que tem o órgão”. 

IC - I: Acesso aos 

documentos 

pertinentes 

1 5.00% 
“Nem tudo o que é escrito e formalizado podemos ter 

acesso”. 

IC - J: orçamentos 

para comparação de 

preços 

1 5.00% “Conseguir outros orçamentos”. 

Total 20 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

  

Gráfico 10 - Análise do DSC: Questão nº 10 – Dificuldades dos fiscais de contrato no 

desempenho do seu encargo 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 Em análise dos DSCs construídos a partir das respostas a esta questão, verificou-se que 

a maior dificuldade apontada pelos fiscais de contrato é o cumprimento do contrato pela 

empresa (20%).  

 Em seguida (15%) temos a falta de conhecimento da legislação, o que é um fator 

preocupante, pois o mínimo necessário para o desempenho dos fiscais é que eles conheçam a 

legislação pertinente para não incorrer em erros e causar prejuízos a si e à Administração 

Pública contratante. 

Muito importante mencionar que a falta de conhecimento da legislação está diretamente 

relacionada ao descumprimento do contrato pela empresa, pois quando o fiscal é conhecedor 

da legislação pertinente à fiscalização de contratos, ele sabe as ferramentas que pode utilizar e 

quando utilizar para evitar e coibir este descumprimento do contrato pela empresa. 

O grande número de legislações e a falta de seu conhecimento aprofundado 

demonstrados pelas expressões “O grande número de legislação” (E18), conhecimento 

aprofundado da lei” merecem destaque pois a exigência dessa gama de conhecimentos 

específicos foi abordada por Mota (2017), Esteves (2016), Santos (2016), Marinho e Andrade 
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(2013); Gonçalves (2006), Vieira (2014) e Oliveira Júnior e Santos (2016) no referencial teórico 

como um dos aspectos mais importantes e sensíveis da fiscalização. 

 

4.5 Leitura e entendimento dos documentos relacionados à fiscalização de contratos 

 

“Questão nº 11: Você já leu o Edital e o Termo de Contrato em que você foi designado fiscal? 

Você tem dificuldades para ler e entender tais documentos?” 

 

Tabela 11 - Análise do DSC: Questão nº 11 – Leitura e entendimento dos documentos 

relacionados à fiscalização de contratos 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Não tem 

dificuldades com 

entendimento de 

Edital e Termo de 

Contrato 

9 45.00% 

“Não encontrei (apresentei) nenhuma dificuldade de 

compreensão, sempre faço leitura em prol de subsidiar os 

trabalhos e alicerçar a tomada de decisão. A leitura é bem 

tranquila, fácil entendimento”. 

IC - B: Tem 

dificuldades com 

entendimento de 

Edital e Termo de 

Contrato 

11 55.00% 

“As dificuldades ocorrem com alguns termos técnicos e 

específicos do contrato, a complexidade das normas é que 

dificultam bastante o acompanhamento e também contém 

informações redundantes, faltam muitos detalhes. Quando 

tenho dúvidas pergunto no setor de contratos ou com os 

gestores e demais colegas de trabalho”. 

Total 20 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Gráfico 11 - Análise do DSC: Questão nº 11 – Leitura e entendimento dos documentos 

relacionados à fiscalização de contratos 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Por meio desta análise é fácil compreender que mais da metade dos fiscais (55%) possui 

dificuldades com a leitura e entendimento do Edital e Termo de Contrato, documentos estes 

que os fiscais precisam ter o mais amplo, total e profundo conhecimento e entendimento para 

que possam desempenhar adequadamente seu encargo. 

A outra parcela (45%) manifestou não ter dificuldades. 

 

4.6 Sugestão de mecanismos para auxílio aos fiscais 

 

“Questão nº 12: O que você acredita que poderia te ajudar no seu desempenho como fiscal de 

contrato?” 

 

Tabela 12 - Análise do DSC: Questão nº 12 – Sugestão de mecanismos para auxílio aos 

fiscais 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Cursos, treinamentos 11 55.00% 

“Mais treinamentos, cursos, capacitação 

contínua”. 

 

IC - B: Empenho dos membros 

da Comissão de Fiscalização 
1 5.00% 

“Mais empenho dos membros da Comissão de 

Fiscalização”. 

 

IC - C: Já possui todas as 

ferramentas para execução do 

trabalho 

1 5.00% 

“Acredito que temos todas as ferramentas para 

executar o trabalho”. 

 

IC - D: Aumento do número de 

servidores 
1 5.00% 

“Necessário o aumento de número de servidores 

em prol de melhoria no desempenho do 

acompanhamento dos contratos”. 

 

IC - E: Instrumentos de 

acompanhamento mais 

objetivos para relatar as 

anomalias 

1 5.00% 

“Instrumentos de acompanhamento mais 

objetivos para relatar com maior frequência as 

anomalias e editais e termo de referência mais 

condizentes com as necessidades”. 

 

IC - F: Menos burocracia 1 5.00% 
“Menos burocraria e mais prática”. 

 

IC - G: Sistemas 

informatizados (programas) 
2 10.00% 

“Sistemas informatizados para relatórios, cálculos 

e programas para monitoramento das atividades”. 

 

IC - H: Reuniões periódicas 

para unificar o trabalho 
1 5.00% 

“Reuniões periódicas com a comissão, e depois 

com a empresa, para unificar o trabalho”. 

 

IC - I: Orientações específicas 

ao tipo de contrato 
1 5.00% 

“Orientações específicas ao tipo de contrato que 

fiscalizo para desempenhar melhor a função”. 

Total 20 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Gráfico 12 - Análise do DSC: Questão nº 12 – Sugestão de mecanismos para auxílio aos 

fiscais 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

No que tange às sugestões propostas pelos fiscais de contrato acerca do que eles 

acreditam que poderiam auxiliá-los no desempenho do seu encargo, 55% afirma que é 

necessária capacitação contínua, mais cursos e treinamentos. 

É pertinente mencionar que a capacitação contínua foi apontada como uma das 

principais soluções para as deficiências e fragilidades da fiscalização de contratos pela maioria 

dos autores que pesquisaram acerca desse temática como Assunção (2018); Marinho et 

al.(2018); Marinho (2012); Manarino (2017); Furtado et al. (2019); Andrade (2019) e vários 

outros. 

A Administração Pública deve oferecer treinamentos intensos e contínuos, visando 

amenizar as deficiências deste profissional (MARINHO et al., 2018). 

Segundo Pimentel (2007) a formação profissional nunca cessa, pois, consiste numa 

aquisição contínua de conhecimentos, atitudes e competências ao longo da vida profissional. 
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Em segundo lugar, 10%, a sugestão que mais foi proposta foi a utilização de sistemas 

informatizados, programas, etc.  

Faz-se necessário ressaltar que o PDC/CGAC abrange tanto o aspecto da falta de 

capacitação (IC-A: Cursos, treinamentos) aqui apontada, quanto a falta de sistemas 

informatizados (IC-G: Sistemas informatizados, programas) e ainda a  falta de instrumentos de 

acompanhamento mais objetivos para relatar as anomalias (IC-E: Instrumentos de 

acompanhamento mais objetivos para relatar as anomalias), pois, conforme se verá adiante no 

capítulo 6, o PDC possui várias etapas e dentre elas estão o curso de capacitação e o aplicativo 

“Fiscaliza IFMT”, que visa facilitar o acompanhamento do contrato de forma mais objetiva 

contendo campos específicos para relatar as anomalias presentes no contrato, bem como realizar 

a emissão e impressão deste relatório.  

As informações do PDC/CGAC serão apresentadas no próximo capítulo de modo mais 

detalhado. 

 

4.7 Conhecimento acerca dos relatórios mensais de situação contratual 

“Questão nº 13: Você tem conhecimento que necessita elaborar mensalmente relatórios de 

situação contratual referente ao contrato em que você foi nomeado fiscal?” 

Tabela 13 - Análise do DSC - Questão nº 13 – Conhecimento acerca dos relatórios mensais 

de situação contratual 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Não tem conhecimento acerca dos 

relatórios mensais 
8 40.00% 

“Não sabia, pensava que era só 

atestar nota fiscal”. 

IC - B: Tem conhecimento acerca dos 

relatórios mensais 
12 60.00% “Sim. Possuo consciência”. 

Total 20 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

Gráfico 13 - Análise do DSC: Questão nº 13 - Conhecimento acerca dos relatórios mensais de 

situação contratual 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Confirmando as respostas à questões anteriores no que dizem respeito à necessidade de 

treinamentos e o desconhecimento da legislação como maior dificuldade, os DSCs gerados 

neste questionamento confirmam a falta de conhecimento da legislação pertinente e também 

direcionam para a necessidade de capacitação dos fiscais de contrato, no sentido de ensiná-los 

sobre a finalidade e também ajudá-los a elaborar o relatório. 

Mais uma vez, destaca-se aqui a importância do PDC/CGAC que, além de capacitar o 

fiscal e orientar o fiscal acerca da importância destes relatórios, também o auxiliará na emissão 

destes documentos. 

 

4.8 Gosto6 do servidor em ser um fiscal de contrato 

“Questão nº 14: Você gosta de ser um fiscal de contrato do IFMT Campus Cáceres? Por quê?” 

 

Tabela 14 - Análise do DSC: Questão nº 14 – Gosto do servidor em ser um fiscal de contrato 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Não gosta 

de ser fiscal de 

contrato 

6 30.00% 

“Não, porque os usuários confundem fiscal de contrato com o 

responsável pela empresa, constitui uma atividade bastante 

árdua, é muita responsabilidade, várias atribuições e não é 

remunerado, pelas dificuldades que encontramos com as 

empresas e também porque não quero ter problemas”. 

 

IC - B: Gosta de 

ser fiscal de 

contrato 

10 50.00% 

“Sim, porque é um momento onde podemos participar da 

gestão, aprender mais. Consigo garantir a qualidade do meu 

trabalho ao fiscalizar os contratos relacionados ao meu setor, 

adquiro conhecimento nos treinamentos. Acho que devemos 

colaborar para o bom funcionamento da instituição que 

trabalhamos, é relevante os servidores atuarem, acompanhar o 

que acontece no campus, contribuir para o seu 

desenvolvimento. Podemos fazer com que se cumpra o 

contrato. Faz parte de ser servidor e entende-se melhor a 

dinâmica do lugar. Quem ganha é a sociedade”. 

IC - C: Acredita 

que ainda não 

assumiu a função 

de fiscal de 

contrato 

 

1 5.00% “Ainda não assumi como fiscal”. 

IC - D: 

Indiferença 
3 15.00% 

 

“Indiferente, é uma atribuição inerente ao meu cargo”. 

Total 20 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

Gráfico 14 - Análise do DSC: Questão nº 14 – Gosto do servidor em ser um fiscal de contrato 

                                                           
6 O termo “gosto” foi utilizado para expressar se os participantes gostam, se sentem satisfeitos em ser fiscais de 

contrato. 
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Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Na análise das respostas a esta questão, obteve-se que metade (50%) dos participantes 

expressaram que gostam de ser fiscais de contrato, o que é um fator positivo e significativo 

podendo ser incentivado por meio do PDC/CGAC para que tenham ainda mais gosto em 

desempenhar esta função, contribuindo de forma positiva tanto para os fiscais, quanto para a 

instituição que os designou. 

Quanto à parcela que manifestou não gostar de ser fiscal de contrato (30%), o 

PDC/CGAC com uma proposta de facilitar e dar mais suporte ao trabalho da fiscalização, 

contribui no sentido de incentivar o servidor público a ter gosto por esta função. 

Necessário destacar no DSC do grupo que demonstrou gostar de ser fiscal (50%) a 

seguinte expressão: “(...)podemos fazer com que se cumpra o contrato(...)(E15)”. Esta 

verificação do cumprimento do contrato também foi demonstrada acima na análise do DSC da 

Questão nº 7 por meio da expressão “(...)verifico se a execução do contrato foi pertinente(...) 

(E14)”.  

Tais discursos confirmam a necessidade da verificação do cumprimento do contrato pelo 

fiscal, conforme entendimento proposto por autores como Barral (2016), Mota (2017) e Vieira 

(2014) os quais certificam que o agente público designado fiscal de contrato é uma figura 

primordial da garantia da eficiência da contratação pública, pois é quem deve verificar se o 

objeto contratado está sendo efetivamente cumprido com as quantidades e qualidades indicadas 

na proposta, bem como se todas as demais obrigações legais e contratuais estão sendo 

cumpridas. 

30%

50%

5%

15%

IC - A: Não gosta
de ser fiscal de
contrato

IC - B: Gosta de
ser fiscal de
contrato

IC - C: Acredita
que ainda não
assumiu a função
de fiscal de
contrato

IC - D: Indiferença
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Oliveira Júnior e Santos (2016) também reiteram esse entendimento ao dizer que a 

fiscalização de contrato administrativo é a atividade de verificar se o contrato está sendo 

executado conforme o que está pactuado no termo de contrato, ou seja, inspecionar e controlar 

a execução do contrato, verificando se está de acordo com todas as especificações, prazos e 

obrigações previstas no contrato. 

Porém é importante observar que 30% deles não gostam de atuar nesta função em razão 

da enorme responsabilidade e da grande quantidade de atribuições o que pode ser observado 

em expressões como “(...) constitui uma atividade bastante árdua, é muita responsabilidade, 

várias atribuições (...) (E10)”. 

Esta expressão confirma o entendimento de autores como Marinho (2012), Andrade 

(2019), Gonçalves (2006), Castro (2010) que reforçam o nível elevado de responsabilidades 

transferidas aos fiscais de contrato, tornando esta tarefa árdua e complexa. 

 

4.9 Percepção sobre a contribuição da atividade de fiscalização para o crescimento 

profissional no IFMT 

 

“Questão nº 15: O seu trabalho como fiscal de contrato tem alguma contribuição para o seu 

crescimento profissional dentro do IFMT? Em caso positivo, fale sobre essa contribuição.” 

 

Tabela 15 - Análise do DSC: Questão nº 15 – Percepção sobre a contribuição da atividade de 

fiscalização para o crescimento profissional no IFMT 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Não tem 

contribuição para 

o crescimento 

profissional 

4 20.00% 
“Acredito que não, já tinha experiência para executar e sou 

fiscal a dez anos e nada mudou”. 

IC - B: Tem 

contribuição para 

o crescimento 

profissional 

16 80.00% 

“Sim. Ser fiscal ajuda a conhecer mais como a instituição 

funciona, me ajudou a compreender a parte administrativa da 

Instituição, nos faz pensar em planejamento, execução e 

supervisão para minimizar problemas. Adquire-se 

conhecimento em outras áreas pois faz com que você leia e o 

estudo das normas somam muito no conhecimento. Permite o 

avanço do conhecimento no que tange a gestão e 

administração do órgão e assim contribuir para um bom 

funcionamento do IFMT”. 

Total 20 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Gráfico 15 - Análise do DSC: Questão nº 15 – Percepção sobre a contribuição da atividade de 

fiscalização para o crescimento profissional no IFMT 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 Um fator positivo nesta análise é que a maioria (80%) considera que o seu trabalho como 

fiscal de contrato tem contribuição para o seu crescimento profissional dentro do IFMT, sendo 

mais um ponto que pode ser favorável para que eles permaneçam nesta função e ainda busquem 

aperfeiçoar-se, pois acreditam que contribuem para o seu crescimento profissional dentro da 

instituição. 

 A proposta do PDC/CGAC também colabora neste sentido fazendo com que essa 

contribuição para o crescimento profissional dentro do IFMT seja ainda maior. 

 

4.10 Percepção acerca do resultado positivo ou benefício para o IFMT do 

trabalho de fiscal. 

 

“Questão nº 16: Você acredita que o seu trabalho realizado na função de fiscal de contrato 

oferece algum benefício ou resultado positivo para o IFMT? Quais seriam esses benefícios e/ou 

resultados positivos?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

IC - A: Não tem
contribuiçao para o
crescimento
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IC - B: Tem
contribuição para o
crescimento
profissional
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Tabela 16 - Análise do DSC: Questão nº 16 – Percepção acerca do resultado positivo ou 

benefício para o IFMT do trabalho de fiscal 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: Indiferença 1 5.26% 
“Acredito que os usuários utilizam muito pouco o contrato 

devido à resistência a algumas burocracias do contrato”. 

IC - B: Não sabe 

como pode 

contribuir 

1 5.26% 
“Como não como estive fiscal, não sei como posso 

contribuir”. 

IC - C: Acredita que 

oferece benefício ou 

resultado positivo 

16 84.21% 

“Sim, ajuda na transparência da qualidade, no planejamento 

estratégico, supervisionar e acompanhar a produção e 

aquisição, solucionar problemas, ajudar no crescimento e 

bom funcionamento da instituição, eficiência e controle na 

aplicação dos recursos públicos”. 

IC - D: Não acredita 

que oferece 

benefício ou 

resultado positivo 

1 5.26% “Não”. 

Total 19 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

Gráfico 16 - Análise do DSC: Questão nº 16 – Percepção acerca do resultado positivo ou 

benefício para o IFMT do trabalho de fiscal 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

As análises aqui demonstradas também merecem destaque pois revelam que um 

percentual bem significativo, ou seja, 84% dos participantes, acreditam que sua função de fiscal 

de contrato oferece benefício ou resultado positivo para o IFMT, podendo tais manifestações 

serem utilizadas para contribuir com o aperfeiçoamento do desempenho dos fiscais por meio 

do PDC/CGAC. 

6%
5%

84%

5%

IC - A: Indiferença

IC - B: Não sabe
como pode
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IC - C: Acredita que
oferece benefício ou
resultado positivo
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que oferece
benefício ou
resultado positivo
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5 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS (PDC/CGAC) 

PARA FISCAIS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

5.1 Introdução  

 

Dentre as perguntas do questionário aplicado na fase do diagnóstico do problema 

(Apêndice B), houve o seguinte questionamento: “Questão nº 12 - O que você acredita que 

poderia te ajudar no seu desempenho como fiscal de contrato?” 

Dá-se aqui enfoque particularmente à Questão nº 12, pois revelou-se significativa para 

auxiliar no direcionamento, definição e elaboração do melhor procedimento a ser aplicado aos 

fiscais de contratos administrativos, ou seja, o PDC/CGAC, já que mais de 50% respondeu que 

capacitações e treinamentos auxiliariam no desempenho da função, 10% respondeu que é 

necessário desenvolvimento de sistemas informatizados, programas e 5% manifestou que é 

preciso instrumentos de acompanhamento mais objetivo para relatar as anomalias. 

O PDC/CGAC visar sanar estas lacunas apontadas na Questão nº 12, ou seja, a falta de 

capacitação, de sistemas informatizados e de instrumentos de acompanhamento mais objetivos 

para relatar as anomalias.  

Conforme se verá adiante, o PDC possui várias etapas e dentre elas estão o curso de 

capacitação e o aplicativo “Fiscaliza IFMT”, que visa facilitar o acompanhamento do contrato 

de forma mais objetiva contendo campos específicos para relatar as anomalias presentes no 

contrato, bem como realizar a emissão e impressão deste relatório, contribuindo então para 

auxiliar os fiscais de contratos nos três aspectos apontados acima. 

O referencial teórico, o referencial normativo e o Quadro 2, em que foram levantadas 

em outras pesquisas as boas práticas para solução das fragilidades na fiscalização de contratos 

administrativos, fundamentam teórica e empiricamente a necessidade de desenvolvimento de 

competências e de capacitação destes servidores para o exercício da função. Fundamentam 

também quanto à necessidade de desenvolvimento de competências do fiscal de contrato e a 

aplicabilidade da abordagem da competência sob a ótica da gestão por competências baseada 

nas três dimensões, quais sejam, conhecimento, habilidade e atitude. 

O referencial teórico também forneceu subsídios para fundamentar o produto final 

tecnológico deste trabalho utilizando como parâmetro o Ciclo de Aprendizagem Experiencial 

de Kolb, que pode ser aplicado no desenvolvimento de competências, sendo possível então 

trabalhar, por meio deste ciclo, as três dimensões da competência. 
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Portanto, o produto final tecnológico precisa estar alinhado ao desenvolvimento de 

competências do fiscal de contrato, ou seja, desenvolver seus conhecimentos, suas habilidades 

e suas atitudes, ressaltando a importância também de uma capacitação. 

Diante disso, foi desenvolvido o Programa de Desenvolvimento de Competências 

(PDC) da Coordenação Geral de Acompanhamento de Contratos (CGAC), denominado 

portanto de PDC/CGAC para fiscais de contratos administrativos, cuja aplicação seguiu o 

formato do modelo de aprendizagem experiencial de David Allen Kolb, popularmente 

conhecido como Ciclo de Kolb, ciclo este que é composto pelas fases Agir, Refletir, 

Conceitualizar e Aplicar. 

 Para tanto, foi necessário pensar em mecanismos que pudessem desenvolver dimensões 

da competência, cumprindo também objetivos das fases do Ciclo de Kolb. Em vista disso, 

foram elaborados os seguintes procedimentos: 

 Conceitualizar (Conceitualização Abstrata): Aplicação do curso de capacitação a fim 

de formar e consolidar conhecimentos, estudos e teorias acerca da fiscalização de 

contratos administrativos. 

 Aplicar (Experimentação Ativa): Aplicação de um caso de ensino com conteúdo de 

uma situação hipotética em que o fiscal passa por uma experimentação ativa e prática 

dos conhecimentos adquiridos na etapa anterior. 

 Agir (Experiência Concreta): Nesta fase o fiscal é submetido a experiência concreta 

da sua função de fiscal, ou seja, realiza o efetivo exercício da fiscalização por meio do 

aplicativo “Fiscaliza IFMT”. 

 Refletir (Observação Reflexiva): O objetivo desta fase é fazer com que o fiscal reflita 

e avalie seus comportamentos, suas ações, seus erros, oportunidades de melhoria, sua 

evolução como fiscal e seu aprendizado. Ainda nesta fase o fiscal pode apresentar sua 

opinião, críticas e sugestões acerca de todas etapas do PDC. 

Para demonstrar de forma simplificada a relação entre as dimensões da competência 

(CHA), o Ciclo de Kolb e o PDC/CGAC foi elaborado o Quadro 8. 
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Quadro 8 - Matriz de correspondência entre as dimensões da competência (CHA), fases do 

Ciclo de Kolb e as etapas do PDC 

 C 

 (conhecimento) 

H 

(habilidade) 

A  

(atitude) 

Conceitualizar  Curso de capacitação   

Aplicar  Caso de Ensino 

Agir   Aplicativo 

Refletir  Questionário 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O Programa de Desenvolvimento de Competências possui quatro etapas, sendo:  

 Etapa 1: Curso de Capacitação para fiscais de contratos administrativos;  

 Etapa 2: Caso de Ensino;  

 Etapa 3: Aplicativo “Fiscaliza IFMT”;  

 Etapa 4: Questionário – Observação Reflexiva.  

Importante destacar que em razão do estado de calamidade pública provocado pela 

pandemia em razão da disseminação da doença COVID-19, causada pelo coronavírus, 

reconhecido no Brasil a partir de 20 de março de 2020, por meio do Decreto Legislativo nº 6 

(BRASIL, 2020b), foi necessário adequar algumas etapas do PDC.  

As etapas 2 e 4 que antes previam, respectivamente, atividades dinâmicas em grupo 

(gamificação) e oficinas, tiveram que ser substituídas pelo caso de ensino, por meio da 

platataforma Google Sala de Aula e o questionário de observação reflexiva, por meio da 

ferramenta Google Formulários, a fim de evitar o contato físico entre os participantes, como 

medida de prevenção contra a contaminação pelo coronavírus. 

As informações sobre o PDC/CGAC e suas etapas serão apresentadas em seguida de 

modo mais detalhado. 

 

5.2 Etapa 1: Curso de Capacitação para fiscais de contratos administrativos 

(“Conceitualizar”) 

 

Considerando que na aplicação do questionário, durante a fase de diagnóstico do 

problema, 55% dos fiscais manifestaram que o curso de capacitação auxiliaria no seu trabalho 

de fiscalização. E considerando também que a falta de capacitação e treinamentos foi a principal 

boa prática levantada para o problema da fiscalização de contratos em outras pesquisas acerca 
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deste assunto, conforme demonstrado no Quadro 2 deste trabalho e ainda pelo fato de estar 

alinhado à fase “Conceitualizar” do ciclo de Kolb, foi então desenvolvido e aplicado um curso 

de capacitação para esta primeira etapa do PDC/GGAC. 

Este curso foi aplicado em formato EAD por meio do Google Sala de Aula, uma 

plataforma desenvolvida especificamente para cursos, aulas, treinamentos, dentre outros, em 

que o aluno pode acessar, ler o material e responder às atividades no horário que for mais 

conveniente para estudar. É um meio de acesso flexível para todos os alunos, onde podem ser 

anexados uma ampla variedade de arquivos, tais como, materiais, vídeos, questionários, 

perguntas, mantendo todos estes salvos.  

Pela própria plataforma o aluno responde as questões, também são atribuídas as notas e 

podem ser feitos os comentários pertinentes em cada nota. Todas as postagens no curso, sejam 

de nova aula, novo material, nova atividade, atribuição de notas e comentários feitos pelo 

professor, o aluno toma ciência pois recebe uma notificação ou pelo aplicativo caso esteja 

instalado no smartphone do aluno ou pelo e-mail utilizado para participar do curso. 

O conteúdo e ementa do curso foram elaborados por meio de pesquisas em materiais e 

conteúdos ministrados em treinamentos que a pesquisadora já participou, em outros cursos de 

capacitação, na área de fiscalização de contratos administrativos, fornecidos por empresas 

privadas brasileiras que atuam neste ramo, bem como pela Escola Nacional de Administração 

Pública – ENAP e pelo Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP. 

Inicialmente havia sido elaborado um curso de capacitação mais amplo e aprofundado 

contendo 12 aulas. Porém tendo em vista o prazo exíguo para elaboração e aplicação de todas 

as etapas do PDC, bem como o prazo para conclusão e defesa desta dissertação, foram 

desenvolvidos então dois módulos (Apêndice C), sendo um básico, mais sucinto e outro 

avançado, mais extenso e aprofundado. 

Com a proposta dos módulos básicos e avançados houve tempo hábil para aplicação do 

curso, porém somente do módulo básico.  

Sendo assim, a primeira proposta de curso que havia sido elaborada tornou-se o módulo 

avançado que será aplicado posteriormente, conforme ementa e Quadro 9 abaixo. 

 Ementa: Licitação. Contrato Administrativo. Fiscalização de contrato administrativo.  

Fiscalização de contrato administrativo de serviços sob o regime de execução indireta 

(serviços terceirizados). Aplicação de sanções administrativas/penalidades.  

Procedimentos que devem ser realizados pelo fiscal de contrato. 

Obrigações/deveres/atribuições do fiscal de contrato. Responsabilização do fiscal de 

contrato. 
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Quadro 9 - Estrutura do curso de capacitação – módulo avançado 

Aula Tema Conteúdo Atividades avaliativas 

Aula 1 Licitação Noções gerais; Termo de 

Referência/Projeto Básico 

Oito questões, sendo 5 

objetivas e 3 discursivas 

Aula 2 Contrato Administrativo Conceito; Cláusulas obrigatórias; 

Prazos de execução 

Oito questões, sendo 5 

objetivas e 3 discursivas 

Aula 3 Contrato Administrativo Alterações contratuais; Sanções 

administrativas; Rescisão 

contratual: administrativa, 

amigável e judicial 

Oito questões, sendo 5 

objetivas e 3 discursivas 

Aula 4 Fiscalização de contrato 

administrativo 

Fundamentação legal; 

Acompanhamento/fiscalização de 

contrato 

Oito questões, sendo 5 

objetivas e 3 discursivas 

Aula 5 Fiscalização de contrato 

administrativo 

Recebimento do objeto do 

contrato 

Oito questões, sendo 5 

objetivas e 3 discursivas 

Aula 6 Fiscalização de contrato 

administrativo de serviços sob o 

regime de execução indireta 

(serviços terceirizados). 

Instrução Normativa nº 05/2017 – 

Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão; Tipos 

de fiscalização 

Oito questões, sendo 5 

objetivas e 3 discursivas 

Aula 7 Fiscalização de contrato 

administrativo de serviços sob o 

regime de execução indireta 

(serviços terceirizados). 

Gestor de contrato; Fiscalização 

administrativa 

Oito questões, sendo 5 

objetivas e 3 discursivas 

Aula 8 Aplicação de sanções 

administrativas/ penalidades. 

Caderno de logística de sanções 

administrativas da Presidência da 

República; Manual de fiscalização 

de contratos e aplicação de 

sanções do IFMT 

Oito questões, sendo 5 

objetivas e 3 discursivas 

Aula 9 Aplicação de sanções 

administrativas/ penalidades. 

Fluxo do processo administrativo 

de apuração de irregularidade e 

aplicação de sanção 

Oito questões, sendo 5 

objetivas e 3 discursivas 

Aula 

10 

Procedimentos que devem ser 

realizados pelo fiscal de 

contrato. 

Documentos de leitura obrigatória 

pelo fiscal (Termo de Referência 

ou Projeto Básico, Contrato); 

Anotações/registros acerca do 

contrato 

Oito questões, sendo 5 

objetivas e 3 discursivas 

Aula 

11 

Procedimentos que devem ser 

realizados pelo fiscal de 

contrato. 

Relatório mensal de situação 

contratual; Notificação; Parecer 

Oito questões, sendo 5 

objetivas e 3 discursivas 

Aula 

12 

Obrigações/deveres/atribuições 

do fiscal de contrato; 

Responsabilização do fiscal de 

contrato. 

Deveres do fiscal de contrato; 

Responsabilidades do fiscal de 

contrato 

Oito questões, sendo 5 

objetivas e 3 discursivas 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Como dito anteriormente, o módulo aplicado foi o módulo básico do curso de 

capacitação que possui a seguinte estrutura (Apêndice C): 
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 Ementa: Licitação. Contrato Administrativo. Fiscalização de contrato administrativo. 

Responsabilização do fiscal de contrato. 

Quadro 10 - Estrutura do curso de capacitação – módulo básico 

Tópico Assunto Material Atividades Prazo para 

entrega 

Apresentação do 

curso 

Apresentação do 

curso, orientações, 

cronograma, ementa 

Vídeo de apresentação e 

orientações para realização 

do curso; 

Vídeo sobre os benefícios 

do curso; 

Documento em PDF 

contendo a estrutura e 

ementa do curso. 

Não Não 

Aula 1 - Licitação Aspectos 

Introdutórios; 

Considerações gerais; 

Planejamento da 

contratação 

Três apostilas de leitura 

obrigatória. 

Cinco 

questões 

discursivas 

19/04/2020 

Aula 2 – 

Contratos 

Administrativos 

Conceito; Cláusulas 

Obrigatórias 

Duas apostilas de leitura 

obrigatória. 

Cinco 

questões 

discursivas 

26/04/2020 

Aula 3 – 

Fiscalização de 

contratos 

administrativos 

Conceito; Deveres; 

Sanções 

Administrativas 

Duas apostilas de leitura 

obrigatória 

Cinco 

questões, 

quatro 

discursivas 

e uma 

objetiva 

03/05/2020 

Aula 4 – 

Responsabilização 

do fiscal de 

contrato 

Descumprimento de 

deveres; 

Responsabilidades 

atribuídas aos fiscais 

de contratos 

Duas apostilas de leitura 

obrigatória 

Quatro 

questões 

discursivas. 

10/05/2020 

Comentários 

(feedback) do(a) 

aluno(a) 

Comentários gerais 

dos alunos sobre o 

curso. 

Não. Não 10/05/2020 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Após a elaboração e conclusão do curso, foi iniciada sua aplicação aos 25 fiscais de 

contrato. Para tanto, inicialmente foi encaminhado e-mail contendo todas as orientações acerca 

do curso aos participantes e, em seguida, foi encaminhado o convite aos mesmos para 

participação. 

De um total de 25 fiscais de contrato, apenas oito realizaram o curso, obtendo-se então 

um percentual de 32% de efetiva participação nesta etapa. 

A aplicação deste módulo básico teve duração de quatro semanas, visto que foi 

concedido o prazo de uma semana para que o aluno pudesse ler, responder e entregar as 

respostas das atividades avaliativas de cada aula, como foi descrito no Quadro 10 
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Todas as atividades do curso valem 100 pontos cada uma. As respostas às atividades 

foram todas entregues por meio da plataforma Google Sala de Aula. Aos alunos que não 

entregaram no prazo estabelecido, houve uma redução de 10 pontos em sua nota. 

Para calcular a nota final de cada aula foi utilizada a ferramenta Planilhas Google 

efetuando-se uma média aritmética de todas as notas atribuídas às atividades da aula. Ao final, 

a fim de obter a nota final do curso, foi realizada uma média aritmética de todas as quatro notas 

finais obtidas nas quatro aulas. 

Aos fiscais que participaram do curso foi concedida declaração de participação com 

carga horária de 20 horas. 

Como forma de ilustrar a estrutura do curso na plataforma Google Sala de Aula, segue 

as figuras obtidas por meio de captura de tela de computador: 

 

Fotografia 1 - Mural do curso de capacitação para fiscais de contratos administrativos 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Fotografia 2 – Tópicos: Apresentação do curso e Aula 1 – Licitação 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

 

Fotografia 3 - Tópico Aula 2: Contratos Administrativos 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Fotografia 4 - Tópico Aula 3: Fiscalização de contratos administrativos 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

 

 

Fotografia 5 - Tópico Aula 4: Responsabilização do fiscal de contrato 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Fotografia 6 - Tópico Comentários (feedback) do(a) aluno(a) 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 Os comentários e sugestões acerca do curso de capacitação respondidos no último tópico 

elaborado neste curso de capacitação denominado “Comentários (feedback) do(a) aluno(a)”, 

conforme ilustrado na figura 27 acima, não foram aqui demonstrados e analisados pelo fato de 

constarem no questionário aplicado na etapa 4 - Observação Reflexiva, objeto do tópico 6.5 

deste capítulo, onde serão analisados e apresentados. 

 

5.3 Etapa 2: Caso de Ensino (“Aplicar”) 

 

Diante da natureza prática desta etapa em que o participante precisa aplicar os 

conhecimentos adquiridos no curso de capacitação (Etapa 1), estava prevista a elaboração de 

oficinas com o grupo de fiscais participantes, a fim de que, por meio de simulações de casos, 

situações práticas, pudessem solucionar problemas relacionados à fiscalização de contratos 

administrativos. 

Todavia, em razão da pandemia provocada pela disseminação da COVID-19, este 

método não pode ser aplicado pois apresentaria grande risco à vida e à saúde dos participantes 

e desta pesquisadora em razão do contato físico. 

Então, a fim de cumprir o objetivo desta etapa, foi escolhido o método do caso de ensino, 

em que foi narrado um dilema a ser solucionado no âmbito da fiscalização de contratos 

administrativos. A elaboração do caso foi direcionada de modo que o participante adentre e se 
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envolva naquela situação fática apresentada de modo a tomar decisões para solucionar os 

impasses apresentados. 

 Casos de ensino em Administração são definidos como “relatos de situações da vida 

organizacional, construídos com propósitos educacionais específicos”. Em Administração 

possui como principais objetivos: 1) desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes 

considerados essenciais para o sucesso gerencial; 2) familiarizar o estudante com as 

organizações e seu ambiente; e 3) ilustrar aulas expositivas (ROESCH, 2007, p. 01). 

O método do caso para ensino pode estimular o envolvimento emocional e intelectual 

dos estudantes, auxiliar numa maior compreensão e prover mais realismo aos cenários da 

educação gerencial  (ALBERTON; SILVA, 2018). 

Portanto, o caso para ensino é um trabalho que relata uma situação vivenciada por um 

profissional, uma organização ou ainda um projeto específico de natureza prática e/ou social, 

apresentando um dilema a ser analisado e decidido no contexto do ensino em questão. Assim, 

o caso de ensino, oferece subsídios para a tomada de decisão, provocando maior integração 

entre a teoria e a prática. Possui como principal objetivo o educacional, orientado para a 

aprendizagem e o desenvolvimento de competências específicas de uma disciplina 

(ALBERTON; SILVA, 2018). 

No presente trabalho busca-se, por meio do caso de ensino, não só aplicar de forma 

prática os conhecimentos adquiridos no curso de capacitação, mas principalmente desenvolver 

habilidades e atitudes, pois são dimensões que constituem parte do objeto deste programa. 

Em suma, o caso de ensino (Apêndice D) aborda os problemas vivenciados na 

Coordenação de Contratos na Universidade Federal do Brasil - Campus Navarra, por João, 

coordenador (servidor público efetivo pertencente ao quadro funcional desta universidade, 

devidamente nomeado para esta função de coordenação). Busca-se solucionar três impasses 

ocorridos num contrato de prestação de serviços terceirizados de limpeza, em que a 

Universidade Federal do Brasil - Campus Navarra figura como réu (reclamada) numa ação 

judicial trabalhista proposta perante o juiz do trabalho competente, em que os autores desta ação 

são justamente todos os colaboradores terceirizados que prestaram serviços de limpeza nesta 

instituição.  

Outro impasse a ser solucionado no caso diz respeito a como responder às solicitações 

da auditoria interna neste contrato de prestação de serviços terceirizados de limpeza. 

O terceiro e último impasse trata-se de onde investir os recursos públicos para melhorar 

a fiscalização de contratos de serviços terceirizados.  
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A partir desses impasses o caso busca trabalhar e verificar a habilidade e atitude dos 

fiscais de contrato diante de situações complexas, bem como demonstrar que uma fiscalização 

correta e atuante e a colaboração dos fiscais de contrato são importantes e influenciam direta e 

totalmente na gestão dos contratos administrativos. 

Ao final do caso de ensino, foram elaboradas quatro questões abordando acerca dos 

impasses apresentados, buscando fazer com que o participante se coloque na posição das 

pessoas mencionadas nestas questões. 

O modo de aplicação deste caso de ensino se deu utilizando também a plataforma 

Google Sala de Aula, sendo incluído um tópico no próprio curso de capacitação, conforme 

Figura 28. Optou-se por acrescentar um tópico dentro do próprio curso de capacitação no 

Google Sala de Aula pois mostrou ser um meio mais fácil e que atendeu normalmente aos 

objetivos desta etapa, visto que os participantes já tinham acesso ao curso de capacitação. 

 

Fotografia 7 - Tópico Etapa 2: Caso de Ensino 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O caso de ensino foi anexado em formato PDF como material para leitura do participante 

e incluídas as quatro questões. O participante responde às questões do caso da mesma forma 

que respondeu às questões do curso de capacitação, ou seja, digitando sua resposta e entregando 

pelo Google Sala de Aula. 
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Do total de 8 que participaram da primeira etapa, 7 participaram desta segunda etapa 

respondendo às questões do caso de ensino. 

A análise das respostas aos questionamentos foi feita tomando por base aspectos quanto 

à habilidade e atitude, por meio do DSC. Justifica-se a escolha deste método pois foi utilizado 

também para analisar o questionário aplicado na fase de diagnóstico do problema. Naquele 

também foram levantados e analisados aspectos acerca da habilidade e da atitude, portanto, 

cabível a aplicação desta análise a este caso de ensino que visa investigar tais dimensões da 

competência, bem como, as respostas obtidas fornecem subsídios suficientes para a escolha 

deste método. 

A seguir serão demonstradas as ideias centrais das respostas, acompanhadas da 

respectiva incidência, percentual e o discurso do sujeito coletivo obtido em cada ideia central. 

 

“Questão nº 1: Na situação apresentada, você no papel do Diretor-Geral da instituição, Sr. 

Ronaldo Campos, como investiria o valor de R$ 10.000,00 anuais para promover melhorias na 

área de fiscalização de contratos e amenizar a ocorrência destes problemas mencionados (falta 

de relatórios e registros de ocorrências emitidos pelos fiscais de contrato)?” 

 

Tabela 17 - Análise do DSC: Respostas à Questão nº 1 do caso de ensino 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: ATITUDE + 

HABILIDADE 

AMPLAMENTE EFICAZ 

2 29% 

É preciso conscientizar os fiscais, promover cursos 

de capacitação e implementação de sistematização, 

ou seja, instrumentos que facilitem os registros e 

confecção de relatórios. 

IC -B: ATITUDE + 

HABILIDADE 

PARCIALMENTE EFICAZ 

5 71% 
Investiria em cursos de capacitação e palestras de 

conscientização. 

Total 7 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

“Questão nº 2: Colocando-se na posição do Sr. João, Coordenador de Contratos, que já solicitou 

os relatórios e registros de ocorrências dos fiscais de contratos e estes informaram que não 

fizeram nenhum relatório ou registro, que atitude tomaria para conseguir responder à auditoria 

interna que solicitou tais documentos para você e não foi possível obtê-los junto aos fiscais?” 
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Tabela 18 - Análise do DSC: Respostas à Questão nº 2 do caso de ensino 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: ATITUDE + 

HABILIDADE: Demonstra atitude 

no sentido de querer fazer algo para 

solucionar o problema apresentado. 

Demonstra habilidade no sentido de 

saber quais medidas tomar para que 

o problema não ocorra novamente 

ou seja amenizado. 

5 71% 

Reconheceria a falha, apresentaria uma 

proposta de readequação administrativa. A 

instituição deve formalizar as atividades e/ou 

atribuições que o fiscal precisa desempenhar. 

Faria uma solicitação aos fiscais dos 

documentos elaborados e para que 

escrevessem o que lembrava da situação. 

Buscaria nos documentos que tem em posse 

e informar a procuradoria a real situação. 

IC - B: ATITUDE + HABILIDADE 

PARCIAL: Demonstra atitude no 

sentido de querer fazer algo para 

solucionar o problema apresentado. 

Demonstra parcial habilidade, pois, 

por não saber o que fazer 

exatamente, recorre ao superior. 

2 29% 

O fiscal é designado pelo Diretor, cabe ao 

Coordenador comunicá-lo por escrito quanto 

ao fato e solicitar treinamento urgente. 

Total 7 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

“Questão nº 3: E quanto à situação da ação trabalhista demandada contra o Campus Navarra 

em que os fiscais não lhe entregaram nenhum relatório ou registro de fiscalização deste 

contrato, o que faria no lugar do Sr. João, Coordenador de Contratos?” 

 

Tabela 19 - Análise do DSC -  respostas à Questão nº 3 do caso de ensino 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem  DSC 

IC - A: ATITUDE + HABILIDADE: Demonstra 

atitude no sentido de querer fazer algo para 

solucionar o problema apresentado. Demonstra 

habilidade no sentido de saber quais medidas irá 

tomar na tentativa de sanar o problema. 

4 57%  

Reunir toda a documentação 

necessária, verificar se ainda há 

nota a atestar, negociar com a 

empresa. 

IC - B: ATITUDE: Demonstra atitude no sentido 

de querer fazer algo para solucionar o problema 

apresentado. Mas não demonstra habilidade na 

tentativa de solução. 

3 43%  

Relataria o problema aos 

superiores, buscaria uma forma 

de não prejudicar os 

trabalhadores e responsabilizava 

os fiscais. 

Total 7 100%   

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

“Questão nº 4: Agora, se você fosse fiscal deste contrato, qual atitude tomaria frente a estes 

impasses considerando o fato de você não ter elaborado nenhum registro de ocorrências e nem 

o relatório de fiscalização, os quais ajudariam o Sr. João a responder tanto à auditoria interna, 

quanto ao juiz do trabalho no caso da ação trabalhista proposta contra esta instituição de 

ensino?” 
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Tabela 20 - Análise do DSC - respostas à Questão nº 4 do caso de ensino 

Ideias Centrais Quantidade Porcentagem DSC 

IC - A: ATITUDE + HABILIDADE 

AUSENTES 
3 43% Não tem o que fazer. 

IC - B: ATITUDE + HABILIDADE: 

Demonstra atitude no sentido de querer 

fazer algo para solucionar o problema 

apresentado. Demonstra habilidade no 

sentido de saber quais medidas irá tomar 

na tentativa de sanar o problema. 

3 43% 

Tentaria reunir os documentos 

necessários para auxiliar o coordenador 

na resolução do caso, relataria o que 

lembraria das situações, resgataria e-

mails ou documento; faria relatório 

sobre contatos telefônicos realizados. 

 

IC - C: ATITUDE: Demonstra atitude no 

sentido de querer fazer algo para 

solucionar o problema apresentado. 

1 14% 

Tentaria explicar a situação que levou a 

não realizar os procedimentos da 

fiscalização. 

Total 7 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

5.4 Etapa 3: Aplicativo “Fiscaliza IFMT” (“Agir”) 

 

Concluída a etapa do caso de ensino, onde foi possível a aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos no curso de capacitação, procede-se então a Etapa 3 direcionada ao 

desenvolvimento do “Agir” do fiscal de contrato, a qual destina-se a desenvolver a atitude de 

fiscalizar. 

Ao responderem o questionário (Questão nº 12) na fase de diagnóstico do problema, 

alguns fiscais disseram que para auxiliá-los no desempenho de sua função é preciso que haja 

sistemas informatizados e instrumentos de acompanhamento mais objetivos para relatar as 

anomalias a fim de auxiliar no acompanhamento do contrato e na emissão de relatórios.  

Em vista disso, foi desenvolvido um aplicativo para que os fiscais possam efetuar a 

fiscalização do seu contrato, emitir relatórios desta fiscalização e ainda efetuar uma avaliação 

geral do contrato que fiscaliza atribuindo notas, podendo também realizar a impressão destes 

relatórios a fim de serem anexados aos processos administrativos de contratação, que 

atualmente são físicos no IFMT Campus Cáceres. 

O aplicativo foi desenvolvido pela Fábrica de Aplicativos – Fabapp, por meio do sítio 

https://fabricadeaplicativos.com.br/ e no aplicativo constam os seguintes ícones e funções: 

1. Contatos: Disponibilização dos contatos da Coordenação Geral de Acompanhamento 

de Contratos – CGAC, tais como, telefone e e-mail institucional a fim de tornar estas 

informações acessíveis ao fiscal; 

https://fabricadeaplicativos.com.br/
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2. Legislação: Disponibilização dos principais atos normativos e manuais que o fiscal 

precisa ter conhecimento e também para que seja de fácil acesso caso necessite consulta-

los; 

3. Fiscalização Geral (Apêndice E): Formulário contendo as informações que necessitam 

ser fiscalizadas por todos os fiscais de contrato, com exceção do fiscal administrativo. 

Tal formulário possui aplicabilidade a todo tipo de contrato, prestação de serviços, 

fornecimento de materiais, concessão onerosa, dentre outros. Importante informar que 

o aplicativo permite a inclusão, alteração ou exclusão de qualquer formulário. 

4. Fiscalização Administrativa (Apêndice F): Formulário contendo as informações que 

necessitam ser fiscalizadas somente pelo fiscal administrativo, agente que cuida 

especificamente da documentação encaminhada pelas empresas que prestam serviços 

terceirizados. Este tipo de fiscalização administrativa só é previsto para contratações em 

que há terceirização de mão de obra. 

5. Avaliação Geral (Apêndice G): Formulário contendo itens da contratação a serem 

avaliados por todos os fiscais, com exceção do fiscal administrativo. Neste formulário 

o fiscal atribui notas de 0 a 10 para estes itens. 

6. Avaliação Administrativa (Apêndice H): Formulário contendo itens da contratação a 

serem avaliados pelo fiscal administrativo. Neste formulário o fiscal administrativo 

atribui notas de 0 a 10 para estes itens. 

O aplicativo recebeu o nome de “Fiscaliza IFMT” e pode ser acessado tanto por 

computador como também pode ser instalado no smartphone do fiscal. Não é necessário senha 

ou usuário para acessá-lo. 

Para elaborar o conteúdo dos formulários de fiscalização e avaliação do aplicativo, foi 

efetuada a leitura de termos de Referência e termos de contrato das contratações efetuadas pelo 

IFMT Campus Cáceres, documentos estes que a pesquisadora possui amplo e total acesso por 

ser Coordenadora Geral de Acompanhamento de Contratos nesta instituição. Foi necessária a 

leitura destes documentos a fim verificar o que necessita ser acompanhado e fiscalizado. Após 

a obtenção destas informações foi possível elaborar os formulários com todos os itens que o 

fiscal precisa acompanhar num contrato. 

Todos os formulários de fiscalização (geral e administrativa) e avaliação (geral e 

administrativa) foram elaborados utilizando a ferramenta Google Formulários, ferramenta da 

Google criada para desenvolvimento de formulários para questionários a serem aplicados de 

forma remota, os quais foram vinculados ao aplicativo. 



116 

 

  

Houve a necessidade de desenvolver formulários específicos para a fiscalização 

administrativa pois trata-se de uma fiscalização diferente das demais, que somente analisa e 

confere a documentação apresentada pelas empresas contratadas que prestam serviços com 

disponibilização de mão de obra, são os chamados serviços terceirizados. O fiscal 

administrativo recebe e faz a conferência mensal dos pagamentos do salário, vale-transporte, 

vale-alimentação, cesta básica, férias + 1/3, 13º salário dos empregados contratados pela 

empresa para a prestação destes serviços, dentre outras atribuições. 

A fim de testar o aplicativo, foi encaminhado e-mail somente para os fiscais que 

participaram das etapas 1 (curso de capacitação) e 2 (caso de ensino)7. No e-mail foram 

encaminhadas todas as orientações acerca do aplicativo e também o link para acesso, que como 

dito, pode se dar por meio do computador ou aplicativo no smartphone do fiscal. Foi orientado 

que eles simulassem uma fiscalização e verificassem se os formulários do aplicativo funcionam 

corretamente e se atendem ao contrato que fiscaliza. 

Para que o fiscal pudesse ter tempo e condições de se familiarizar e testar efetivamente 

o aplicativo, foi concedido o prazo de cinco dias. Durante este período foi oportunizada ao fiscal 

a experiência concreta de utilização do aplicativo. 

A única falha que foi relatada por alguns fiscais diz respeito ao último item dos 

formulários de fiscalização geral e fiscalização administrativa, o qual é destinado ao upload de 

documentos que o fiscal queira ou precise anexar, tais como, fotos, planilhas, pareceres, 

notificações, dentre outros. 

Quanto a esta falha, já estão sendo feitos os ajustes necessários para corrigi-la. 

Quanto ao teste do aplicativo acerca dos dois formulários referentes à fiscalização 

administrativa (fiscalização administrativa e avaliação administrativa), embora a única 

servidora designada fiscal administrativa não tenha participado das etapas 1 e 2 do PDC/CGAC, 

lhe foi concedido acesso para testá-lo, dada a importância do seu teste. Trata-se de um tipo 

diferenciado de fiscalização, sendo necessário portanto, o teste por essa servidora que é quem 

possui experiência e conhecimento para contribuir com os ajustes nestes formulários 

especificamente. 

O acesso pela fiscal administrativa foi concedido da mesma forma, ou seja, foi 

encaminhado e-mail contendo todas as orientações do aplicativo e o link para acesso para que 

                                                           
7 Justifica-se a não concessão de acesso do aplicativo aos demais fiscais de contrato, pois trata-se de um programa 

composto por quatro etapas, seguindo o modelo de aprendizagem experiencial de Kolb, em que o participante 

precisa necessariamente passar por todas elas para atender aos objetivos desta proposta. Portanto, foi necessário 

considerar somente os que participaram das etapas anteriores. 
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ela simulasse uma fiscalização, verificasse o funcionamento e também se os formulários 

correspondem ao que deve ser acompanhado pela fiscalização administrativa. 

No que diz respeito ao teste do aplicativo quanto à fiscalização administrativa, a 

servidora, após a sua experiência de utilização, encaminhou e-mail solicitando alguns ajustes 

que já foram efetuados. 

Abaixo seguem algumas figuras referentes às capturas de tela do aplicativo extraídos da 

tela do celular smartphone da autora: 

 

Fotografia 8 - Tela inicial e funcionalidades do aplicativo 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Fotografia 9- Tela do aplicativo: funcionalidades “Contatos” e “Legislação” aplicável à 

fiscalização de contratos administrativos 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Fotografia 10: Tela do aplicativo: formulários “Fiscalização Geral” e “Fiscalização 

Administrativa”8 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Com a finalidade de auxiliar o fiscal com as informações do contrato exigidas no preenchimento destes 

formulários no aplicativo, foi criada uma pasta compartilhada por meio do Google Drive com todos fiscais de 

contrato do IFMT Campus Cáceres contendo todos os documentos necessários para que o fiscal, em caso de dúvida 

ou em caso de não saber a informação exigida no formulário do aplicativo, possa buscar o documento pertinente 

e efetuar a leitura com mais facilidade. 
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Fotografia 11 - Tela do aplicativo: formulários “Avaliação Geral” e “Avaliação 

Administrativa” 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

5.5 Etapa 4: Questionário – Observação Reflexiva (“Refletir”) 

 

A quarta e última etapa deste programa possui relação direta com a fase Observação 

Reflexiva (Refletir) do Ciclo de Kolb. Nesta etapa propõe-se a obter informações dos fiscais 

participantes acerca da habilidade (H) e da atitude (A). 

A concretização desta etapa deu-se por meio da aplicação de um questionário 

semiestruturado (Apêndice I), contendo seis questões semiabertas, o qual foi aplicado 

utilizando a ferramenta Google Formulários, ferramenta da Google criada para 

desenvolvimento de questionários a serem aplicados de forma remota. 

O questionário constituiu-se de questões de caráter reflexivo acerca de todo o 

PDC/CGAC aplicado, tais como, o que mudou, quais as falhas/oportunidades de melhoria, se 
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sente mais eficiente após a participação e opiniões (percepções, críticas, sugestões, 

contribuições) sobre o programa. 

Justifica-se a utilização desta ferramenta pois trata-se de um recurso amplamente 

aplicável para desenvolvimento de questionários em que o participante pode responder e enviar 

suas respostas de forma remota. Desta forma, não há a necessidade de transcrição das respostas, 

já que todas elas ficam registradas e salvas no Google Drive da pessoa que aplicou o 

questionário, podendo inclusive serem exportadas diretamente para o Planilhas Google, 

facilitando assim a tabulação e análise das respostas obtidas. 

Outra justificativa para a escolha desta ferramenta diz respeito ao cenário de pandemia 

da COVID – 19 a partir do mês de março de 2020, provocada pela disseminação do coronavírus, 

vivenciada em todo o país, impedindo que este questionário fosse aplicado de forma presencial, 

pois haveria o contato físico entre pessoas, sendo um risco para a vida e a saúde da pesquisadora 

e dos participantes. 

Diante da natureza reflexiva deste questionário, a aplicação deve ser destinada 

exclusivamente aos fiscais que participaram de todas as etapas anteriores do programa. 

Após aplicado o questionário, foi concedido o prazo de cinco dias para envio das 

respostas. No total foram obtidas respostas de quatro participantes de um total de sete que 

participaram de todas as etapas anteriores, totalizando então uma média de 57% de participação 

nesta etapa. 

Obtidas as respostas, foram exportadas para a ferramenta Planilhas Google onde foram 

tabuladas. 

Diante da pouca quantidade de participantes que respondeu a este questionário e 

também das sucintas respostas obtidas, foi escolhida a análise de conteúdo como método para 

analisá-las. Vislumbrou-se a análise de conteúdo como melhor método para aplicabilidade neste 

caso. A análise do DSC, embora utilizada no questionário e no caso de ensino, é melhor aplicada 

a grupos maiores de participantes em que é possível obter diversidade de discursos, ideias 

centrais e expressões chaves e consequentemente, variados discursos do sujeito coletivo, o que 

não se presenciou no questionário desta etapa. 

Efetuada então a análise das respostas por meio de Análise de Conteúdo, foram 

definidas as categorias de análise diretamente relacionadas com o objetivo desta etapa, obtendo-

se então os resultados que serão demonstrados adiante. 

 A primeira categoria de análise diz respeito à reflexão do fiscal quanto às mudanças no 

exercício da função de fiscal de contrato. Sob este aspecto observou-se que todos os 
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participantes demonstraram uma observação reflexiva positiva de que o PDC agregou muitas 

mudanças positivas, uma evolução no que diz respeito à sua função de fiscal.  

Tal resultado pode ser demonstrado em alguns trechos das respostas, tais como, 

“melhora a eficiência no acompanhamento dos contratos” (E1); “reforçou a importância da 

fiscalização efetiva” (E2); “ampliou conhecimento sobre a legislação aplicada à fiscalização” 

(E2); “foi importante observar que o fiscal de contrato precisa cumprir com seus deveres e 

obrigações” (E3); “Mudou porque adquiri mais conhecimentos e segurança para executar as 

atividades”. Vou tentar melhorar minhas funções e acompanhar melhor o contrato” (E4). 

 A segunda categoria utilizada foi quanto às falhas/oportunidades de melhoria. Sob este 

prisma, foi observado que todos apontaram que possuem falhas e que ainda existem algumas 

questões além do alcance dos fiscais que impedem a melhoria no exercício da função, tais como, 

a necessidade de implementação de sistemas (E1), o grande número de contratos a ser 

fiscalizado (E2), a falta de distribuição das atribuições entre os membros da comissão de 

fiscalização a fim de que não haja sobrecarga (E2), falta de agilidade na emissão dos relatórios 

(E2) e falta de tempo para acompanhar o contrato (E4). 

O participante E3 demonstrou reconhecer uma falha sua, dizendo que não estava 

exercendo sua função de fiscal de maneira correta, já que deixava a conferência das notas fiscais 

para o outro membro da comissão de fiscalização, mas que agora ele realiza a conferência e 

atesta a nota com clareza.  

 A terceira categoria empregada para análise foi a reflexão do fiscal sob a ótica de sua 

competência para o exercício eficiente de sua função após participar do PDC/CGAC. Acerca 

deste ponto todos os participantes afirmaram se sentir mais competentes após o programa e 

trouxeram exemplos desse sentimento de competência, como se observa em “agora consigo 

entender e executar as atribuições de fiscal de contrato, principalmente na conferência do 

pagamento a empresa contratada” (E3). 

 Importante mencionar que o questionamento acerca do exercício eficiente está 

relacionado à eficiência na Administração Pública voltada para as contratações, assunto este 

que foi abordado no referencial teórico deste trabalho e, por isso, é importante que seja 

levantado por meio deste questionário. 

 Cabe também frisar que a eficiência é uma consequência do desenvolvimento de 

competências, tema que também foi referenciado neste trabalho no capítulo 2 – Referencial 

Teórico e abordado nesta questão. O desenvolvimento e aplicação de um programa de 

desenvolvimento de competências necessárias para o adequado desempenho da fiscalização de 
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contratos administrativos de competências do fiscal de contrato constitui o objetivo geral deste 

estudo.  

Porém também foi ressaltado que a capacitação deve ser contínua, o que pode ser 

observado na seguinte afirmação: “a capacitação não é um elemento apenas de 

aperfeiçoamento, mais do que isso, consolidada conhecimento, porém com forte 

desenvolvimento de identidade institucional. Deve ser contínuo!” (E1). 

A capacitação, que constitui uma das etapas deste programa, conforme tratado no 

referencial teórico, é considerada como principal ferramenta de desenvolvimento de 

competências. Em vista disso, é parte integrante deste PDC/CGAC merecendo também ser 

objeto de levantamento de opinião.  

No entanto, de acordo com o que foi levantado como boas práticas em outras pesquisas 

acerca deste tema no Quadro 2, também abordado por alguns autores e ressaltado na resposta 

de E1, não basta somente haver uma capacitação, mas sim uma capacitação contínua. 

É pertinente mencionar que a capacitação contínua foi apontada como uma das 

principais soluções para as deficiências e fragilidades da fiscalização de contratos pela maioria 

dos autores que pesquisaram acerca desse temática e aparece também como a boa prática mais 

frequente do Quadro 2, como Assunção (2018); Marinho et al.(2018); Marinho (2012); 

Manarino (2017). 

Importante destacar ainda que mesmo após a participação num programa de 

desenvolvimento de competências, metade dos participantes demonstrou medo de exercer esta 

função, o que pode ser percebido em trechos como: “Porém, o peso da responsabilidade é bem 

maior, visto que podemos sofrer vários tipos de penalidades e cumprir uma série de exigências.” 

(E2); “Sim sinto mais competente, embora ainda tenho medo. É muita responsabilidade para o 

servidor que é fiscal de contrato.” (E4). 

Este elevado nível de responsabilidade do fiscal de contrato mencionado nesta análise 

condiz com o entendimento de Castro (2010) e Gonçalves (2006). 

A quarta e última categoria de análise definida trata-se das opiniões dos fiscais acerca 

das etapas anteriores do PDC, quais sejam, curso de capacitação, caso de ensino e o aplicativo. 

Nesta categoria é possível observar o impacto positivo deste programa, entretanto, 

também houve algumas sugestões de melhoria. Pela análise das respostas obtidas não foram 

observadas críticas a alguma etapa do PDC/CGAC. 

No Quadro 11 é possível esclarecer de forma resumida as opiniões e sugestões dos 

participantes coletadas nesta etapa.  

 



124 

 

  

Quadro 11 - Opiniões dos participantes acerca do PDC 

Etapa do PDC Opiniões (sugestões, críticas, percepções) 

Curso de 

Capacitação 

“O curso tem um formato simples, porém bem objetivo. Explora contexto prático(...)” (E1); 

“Proporcionou reflexão sobre a responsabilidade da fiscalização de contratos e a 

importância de realizar essa atribuição com comprometimento” (E2); 

“O curso de capacitação foi de suma importância para a minha formação enquanto fiscal de 

contrato, pois agora com as entendimento da legislação irei realizar a fiscalização de 

contrato adequadamente” (E3); e 

“Eu gostei do curso, ele foi objetivo usou linguagem fácil e não ficou cansativo.” (E4) 

Caso de Ensino 

“Talvez implementar lives curtas no final de cada capítulo para feedback ou tirar dúvidas 

seria um recurso que melhoraria o ensino/aprendizado.” (E1); 

“O caso de ensino serviu para me colocar diante de uma situação prática e perceber que ser 

fiscal de contrato exige do servidor competência e comprometimento para tal função.” (E3); 

e 

“(...) Sugestão mais tempo para entregar as respostas.” (E4). 

Aplicativo 

“Fiscaliza 

IFMT” 

“(...)acredito que o aplicativo vai ajudar bastante.” (E2); e 

“(...)acredito que irá facilitar muito a emissão de relatórios.” (E2) 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 Quanto às opiniões acerca do aplicativo “Fiscaliza IFMT”, dois participantes 

responderam que não fizeram o teste e não explicaram o motivo (E4 e E3). O participante E3 

respondeu que pretende testar. 

 O participante E1 respondeu que tentou, porém houve um erro na parte final do 

aplicativo e não tentou mais.9 

Importante lembrar que, como já dito no tópico anterior, a única servidora que 

atualmente exerce a função de fiscal administrativa que utilizará os formulários destinados à 

fiscalização administrativa constantes no aplicativo, os quais são, “fiscalização administrativa” 

e “avaliação administrativa”, não participou do PDC, portanto, não foi aplicado este 

questionário reflexivo a esta servidora, visto que é destinado somente para os participantes de 

todas as etapas do programa.10 

                                                           
9 É importante destacar que o objetivo do questionário é fazer com que os participantes façam uma observação 

reflexiva acerca do PDC e do seu exercício na função de fiscal. O erro a que o participante E1 se refere trata-se de 

um campo destinado a upload de arquivos relacionados à fiscalização do contrato. Tal erro do aplicativo já está 

sendo corrigido para sua efetiva utilização. 
10 Com relação aos dois formulários destinados à fiscalização administrativa constantes no aplicativo, embora não 

houvesse fiscal administrativo apto a responder o questionário sobre o PDC, já que a única servidora que 

atualmente exerce a função de fiscal administrativa não participou do programa, dada a necessidade e importância 

do seu teste, ambos  foram previamente testados , ou seja, foi encaminhado e-mail contendo todas as informações 

do aplicativo e também como acessá-lo, seguindo o mesmo método aplicado aos demais fiscais que participaram 
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Seguindo-se então o modelo de aprendizagem experiencial de Kolb, referenciado neste 

trabalho, o estágio da Observação Reflexiva, constitui-se num movimento de reflexão voltado 

para o interior a partir de uma análise das experiências vividas. A proposta da Etapa 4, baseada 

na aplicação de um questionário de natureza reflexiva, portanto, tende a acompanhar essa 

mesma perspectiva, no sentido de fazer com que o fiscal de contrato faça uma reflexão sobre si 

no exercício de sua função. 

Nesta etapa, busca-se trabalhar a habilidade e atitude no sentido de fazer com que o 

fiscal faça uma análise reflexiva sobre seus erros e acertos (saber fazer) e o que precisa fazer 

para começar a fazer certo (oportunidades de melhoria). Visa ainda promover a reflexão sobre 

a atitude, em que o fiscal reflete sobre o que tem feito, o que não tem feito e o que pode e/ou 

deve ser feito no exercício de sua função de fiscal de contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
do PDC. A servidora acessou, testou e encaminhou por e-mail as sugestões de ajuste, as quais já foram realizadas 

no aplicativo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa foi possível perceber o quanto o trabalho 

da fiscalização de contratos administrativos é importante e essencial para as organizações 

públicas, pois é a atividade que precisa estar constantemente atenta aos desvios, falhas, 

dispêndio de recursos advindos das contratações, dentre outros impasses advindos das 

contratações.  

É a função primordial para garantir a eficiência nas contratações públicas, concretizada 

em suas ações, tais como, garantir o efetivo cumprimento do contrato, verificar se os valores 

cobrados estão de acordo com o que foi acordado, prestado ou fornecido, cobrar e notificar 

qualquer irregularidade ou falha apresentada no contrato e muitas outras ações inerentes ao 

cumprimento de um contrato. 

Porém, não basta apenas exigir que o fiscal cumpra com o seu dever de fiscalizar, visto 

que, devido à complexidade e da série de atribuições e responsabilidades que recai sobre si, é 

preciso, principalmente, desenvolver constantemente as competências deste profissional, como 

medida de promover a eficiência do seu trabalho, isto é, desenvolver seus conhecimentos, suas 

habilidades e suas atitudes. 

O Programa de Desenvolvimento de Competências (PDC/CGAC) proposto neste 

trabalho, baseado nessa proposta de desenvolver as dimensões da competência dos fiscais de 

contrato, alcançou o seu objetivo, trazendo mudanças e resultados positivos nesse sentido, 

conforme a análise realizada na etapa 4 referente ao questionário de observação reflexiva, em 

que foram demonstrados estes resultados positivos e satisfatórios acerca do desenvolvimento 

das competências dos fiscais de contrato que participaram do programa. 

É importante frisar que o programa atendeu à várias fragilidades apontadas no 

questionário aplicado na fase de diagnóstico do problema. 

No que diz respeito às questões que levantaram aspectos quanto ao conhecimento, 

habilidade e atitude dos fiscais, o programa foi composto por quatros etapas específicas em que 

cada fase desenvolve dimensões específicas, sendo, Etapa 1 (curso de capacitação) desenvolve-

se o conhecimento, Etapa 2 (caso de ensino) é desenvolvida habilidade e atitude, Etapa 3 

(aplicativo “Fiscaliza IFMT”) busca o desenvolvimento da atitude e finalmente, a Etapa 4 

(questionário de observação reflexiva) visa incrementar reflexões acerca de suas habilidades e 

atitudes no exercício da função de fiscal de contrato. 
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Portanto, o programa cumpriu o objetivo geral desta pesquisa, ou seja, desenvolver e 

aplicar um programa de desenvolvimento de competências necessárias para o adequado 

desempenho da fiscalização de contratos administrativos. 

O programa ainda sanou a fragilidade acerca do conhecimento da legislação, que foi 

apontada como uma das principais dificuldades no exercício da função, o que foi suprido pelo 

programa com a elaboração e aplicação do curso de capacitação. Neste curso é possível também 

fazer adequações, consolidar e aprofundar o conhecimento do fiscal de contrato em toda e 

qualquer necessidade de estudo que porventura tenha, não somente da legislação. 

Ficou demonstrado ainda o atendimento à fragilidade que diz respeito à leitura e 

entendimento do termo de referência e termo de contrato, principais documentos de 

conhecimento obrigatório e profundo pelo fiscal de contrato. Como dito, o PDC pode ser 

adaptado para as diversas necessidades não só do fiscal, como de qualquer outro profissional. 

Caso se verifique a necessidade de desenvolver competências, por exemplo, no âmbito da 

leitura e entendimento do termo de referência e do termo de contrato, basta fazer as adaptações 

pertinentes nas fases, como, trazer para o PDC apostilas e manuais específicos sobre este 

assunto, desenvolver um caso de ensino onde o fiscal precise aplicar conhecimentos acerca 

destes documentos, no próprio aplicativo pode-se incluir nos formulários itens e manuais sobre 

termo de referência e termo de contrato e no questionário elaborar questões reflexivas sobre o 

aprendizado a respeito destes documentos. 

O PDC/CGAC também abrange as deficiências apontadas no âmbito da falta de 

capacitação, falta de sistemas informatizados e a falta de instrumentos de acompanhamento 

mais objetivos para relatar as anomalias. O programa possui várias etapas e dentre elas estão o 

curso de capacitação e o aplicativo “Fiscaliza IFMT”, que visa facilitar o acompanhamento do 

contrato de forma mais objetiva contendo campos específicos para relatar as anomalias 

presentes no contrato, bem como realizar a emissão e impressão deste relatório.  

Mais uma vez, destaca-se aqui a importância do PDC/CGAC que, além de capacitar o 

fiscal e orientar o fiscal acerca da importância dos relatórios, também auxiliará na emissão e 

impressão destes. 

Quanto ao grupo de fiscais que manifestou não gostar de ser fiscal de contrato (30%), o 

PDC/CGAC com uma proposta de facilitar e dar mais suporte ao trabalho da fiscalização, 

contribui no sentido de incentivar o servidor público a ter gosto por esta função. 

Esta pesquisa atingiu seu objetivo específico nº 1 (OE 1) de levantar informações acerca 

das competências e eventuais aspectos positivos e negativos nas atividades de fiscalização de 
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contratos administrativos, o que foi feito por meio da aplicação do questionário na fase de 

diagnóstico do problema. 

Alcançou ainda seu objetivo específico nº 2 (OE 2) no sentido de que foi efetuado o 

levantamento de boas práticas acerca da fiscalização de contratos administrativos por meio de 

pesquisa bibliográfica exploratória, sendo consolidado no inventário de boas práticas em outras 

pesquisas e no referencial teórico que compõe este trabalho. 

O objetivo específico nº 3 (OE 3) – analisar o perfil de competências necessárias para o 

adequado desempenho de fiscais de contratos administrativos - foi atendido por meio de 

pesquisa bibliográfica exploratória e análise dos dados coletados no questionário na fase do 

diagnóstico em que foram obtidas informações acerca de quais seriam essas competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) necessárias a serem desenvolvidas por meio do 

procedimento, que consistiu no Programa de Desenvolvimento de Competências 

(PDC/CGAC).  

O cumprimento do objetivo específico nº 4 (OE 4) - desenvolver o Programa de 

Desenvolvimento de Competências (PDC/CGAC) a fim de solucionar as eventuais deficiências 

e fragilidades diagnosticadas – se concretizou por meio da elaboração e aplicação do 

PDC/CGAC, que como dito acima, foi capaz de trazer soluções para as fragilidades e 

deficiências diagnosticadas por meio do questionário. 

Cabe mencionar que o PDC pode ser uma ferramenta que pode ser utilizada para 

desenvolver outras competências do setor público, tais como, área pedagógica, contábil, 

financeira, dentre outras bastando que sejam efetuados os ajustes pertinentes às competências 

que se pretende desenvolver. 

Importante aqui mencionar que esta pesquisa sofreu limitações tais como a pandemia 

provocada pela disseminação da COVID-19 pois, embora já tenham sido coletados os dados 

por meio da aplicação de questionário da fase de diagnóstico do problema, foi necessário efetuar 

alterações com o fim de adequar o PDC à realidade de uma pandemia.  

Foram modificadas, por exemplo, algumas etapas do PDC, que antes previam, 

respectivamente, atividades dinâmicas em grupo (gamificação) e oficinas. Em razão da 

pandemia foi necessário substitui-las por um caso de ensino, aplicado por meio da platataforma 

Google Sala de Aula e um questionário, aplicado por meio da ferramenta Google Formulários, 

a fim de evitar o contato físico entre os participantes, como medida de prevenção contra a 

contaminação pelo coronavírus. 

Outra limitação diz respeito ao fato de que na aplicação do PDC, não houve uma 

participação efetiva dos fiscais, pois de um total de 25, apenas 7 participaram de todas as etapas 
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do programa, consubstanciando num total de apenas 28%. Esperava-se que, pelo fato de estarem 

em casa em razão da pandemia, houvesse um número mais expressivo de participantes, já que 

a maioria deles possui acesso à internet em suas residências. Porém, muitos disseram que o fato 

de estarem em casa e as mudanças causadas pela pandemia, desestabilizaram a rotina normal 

de trabalho, dificultando a participação no programa. 

Muitos dos fiscais porém, não participaram do PDC por falta de interesse ou porque já 

participaram de um treinamento para fiscal, o que contribui ainda mais para a ineficiência da 

fiscalização e impede o desenvolvimento e aprimoramento de suas competências, visto que é 

algo que precisa ser feito de forma constante. 

Após a finalização deste trabalho, fica a sugestão de uma pesquisa direcionada à 

elaboração de um manual de competências para a fiscalização de contratos administrativos, 

contendo um estudo e levantamento de todas as competências necessárias aos fiscais de 

contratos, como forma de complementar este PDC e trazer mais orientações para este campo 

tão complexo e sensível que é o da fiscalização de contratos administrativos. 

Diante da importância que a IN nº 05 de 2017 atribui a esta função, instituindo cinco 

funções inerentes aos contratos administrativos, quais sejam, gestão da execução dos contratos; 

fiscalização técnica; fiscalização administrativa; fiscalização setorial; fiscalização pelo público 

usuário, mas não designou quais as suas atribuições de modo prático a fim de orientar os 

trabalhos destes fiscais, sugere-se ainda pesquisas focadas na elaboração de um manual de 

atribuições específicas para cada uma destas funções. 

Importante lembrar que o desenvolvimento de competências na área da fiscalização de 

contratos administrativos precisa ser algo contínuo e constante.  

Espera-se que, com a aplicação de forma constante deste PDC, obtenha-se agentes 

fiscalizadores mais competentes e capacitados para o adequado desempenho de sua função. 
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APÊNDICE A 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: “ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

BASEADO NAS COMPETÊNCIAS DOS FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS DO IFMT CAMPUS CÁCERES – PROF. OLEGÁRIO BALDO” 

 

Pesquisadora Responsável: Pâmela Cristina Criado 

 

Orientador: Júlio Cesar Andrade de Abreu 

 

Nome do(a) participante: __________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa “ 

ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO BASEADO NAS 

COMPETÊNCIAS DOS FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO 

IFMT CAMPUS CÁCERES – PROF. OLEGÁRIO BALDO”, de responsabilidade da 

pesquisadora Pâmela Cristina Criado. 

Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Após 

ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso aceite fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que consta em duas vias. Uma via pertence a você e a outra à 

pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não sofrerá nenhuma penalidade. 

 

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos (Resolução 466/12, CNS): 

 

1. O trabalho tem por finalidade extrair dos fiscais e gestores de contratos administrativos do 

IFMT Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo as suas impressões pessoais, suas dificuldades, 

suas opiniões quanto à fiscalização e gestão de contratos administrativos, verificar também 

alguns atributos tais como conhecimentos, habilidades e atitudes, para que dessa forma, a 

pesquisadora consiga entender a situação de cada fiscal e gestor de contrato e elaborar as 

melhores práticas para solucionar os possíveis problemas e dificuldades encontrados.  
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2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em responder a um questionário impresso, 

contendo 16 (dezesseis) questões que tem por finalidade investigar o perfil de cada servidor que 

foi designado como fiscal ou gestor de contrato, extrair suas percepções pessoais, suas 

dificuldades, obter subsídios para verificação do conhecimento, habilidade e atitude de cada 

questionado. O público alvo desta pesquisa destina-se somente aos fiscais e gestores de 

contratos administrativos do IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo. A duração média 

desta pesquisa é em torno de 30 a 40 minutos e será realizada no Auditório do referido Campus. 

Estarão presentes somente a pesquisadora acima mencionada e os fiscais e gestores de contratos 

administrativos. Não há registro de áudio, vídeo ou imagem. 

3. Dado o caráter deste estudo, a execução da pesquisa não envolve riscos de saúde. 

4. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo para esta pesquisa, para o meu 

desenvolvimento como fiscal e/ou gestor de contrato administrativo e para melhoria das 

atividades de gestão e fiscalização de contratos administrativos do IFMT Campus Cáceres Prof. 

Olegário Baldo. 

5. A minha participação neste projeto deverá ter a duração de 30 a 40 minutos. 

6. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de participar ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e não sofrerei qualquer 

prejuízo. 

7. Fui informado e estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, 

por minha participação, no entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação 

na pesquisa, serei ressarcido. 

8. Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha privacidade, e se eu desejar 

terei livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. 

10. Fui informado que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para fins 

desta pesquisa e que os resultados poderão ser publicados. 

11. Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Pâmela Cristina Criado, 

pesquisadora responsável pela pesquisa, telefone: 65-99664-8210 e-mail: 

pamelaccriado@gmail.com. 

Eu, __________________________________________________________, RG nº 

____________________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
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Cáceres-MT, _______ de __________________ de ________. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO – DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

Atitude 

 

1- No dia em que se iniciou o ano letivo em uma determinada instituição pública de ensino 

observou-se que a empresa contratada para prestar serviços de limpeza não havia efetuado a 

limpeza das salas de aula e nem dos banheiros dos alunos. Observou-se também que não havia 

papel higiênico, papel toalha e nem sabonete nos banheiros dos servidores e dos alunos desta 

instituição. Você é fiscal deste contrato. Qual atitude você tomaria? 

 

2- Você é fiscal do contrato que fornece produtos para o preparo de refeições no refeitório de 

uma determinada instituição pública de ensino. Em um certo dia que você estava fazendo a 

conferência dos produtos entregues, constatou-se que uma caixa de latas de milho verde estava 

com prazo de validade vencido. Qual atitude você tomaria? 

 

3 Supõe-se que em uma dada instituição pública de ensino, você, como fiscal do contrato de 

serviços terceirizados com dedicação de mão-de-obra de auxiliares rurais, verificou que a 

bota, o chapéu e camisa de manga comprida deste colaborador não estão em mínimas condições 

de uso pois estão rasgadas. Neste caso, você, na condição de fiscal deste contrato, qual atitude 

tomaria? 

 

Conhecimento 

 

4 - Você é servidor de uma determinada instituição de ensino e necessita que um colaborador 

terceirizado que presta serviços de limpeza faça nova limpeza de sua sala pois sua sala, que foi 

limpa ontem, passou por algumas mudanças de móveis e provocou sujeiras no chão e nos 

móveis. A quem você deve solicitar esta nova limpeza? 

 

5 - Certa instituição pública de ensino celebra contrato de prestação de serviços de vigilância 

diurna e noturna em regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra a fim de proteger o 

patrimônio desta instituição. Você foi designado fiscal deste contrato. Certo dia você descobre 

que a empresa contratada não vem efetuando os recolhimentos referentes ao INSS e FGTS dos 
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vigilantes há 06(seis) meses. Na qualidade de fiscal deste contrato, qual(is) a(s) medida(s) você 

entende que deveria(m) ser tomada(s)? 

 

6 - Ao final de um contrato de fornecimento de mão-de-obra (5 auxiliares rurais) responsáveis 

por prestar serviços rurais para uma instituição pública de ensino, verificou-se que a empresa 

deixou de fornecer uma remessa de uniformes para estes trabalhadores, o que deveria ter sido 

entregue a cada semestre conforme o contratado. O contrato já se encerrou e todos os valores 

já foram pagos pela instituição, não havendo mais nota fiscal da empresa a ser paga e nem há a 

possibilidade de descontar da empresa os valores referentes a estes uniformes não entregues. 

Neste caso, sobre quem deve recair a responsabilidade por esta falha? 

 

Habilidade 

 

7- Você é fiscal de um contrato e o prazo de vigência (validade) deste contrato está próximo 

para expirar e você precisa que o contrato continue, ou seja, você é favorável à prorrogação 

deste contrato. Você sabe o que fazer nesta situação? 

8- Em uma certa instituição pública de ensino que possui um setor da fotocópias destinado às 

cópias para os alunos, firmou-se um contrato com uma empresa que fornecerá as fotocopiadoras 

por meio de locação (aluguel). Ao chegar a fatura mensal da empresa para pagamento você sabe 

como fazer para verificar se o valor desta fatura está correto? 

 

9 - Em uma dada instituição pública de ensino você foi designado fiscal de contrato de 

manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado. A Coordenação Geral de 

Acompanhamento de Contratos solicitou que você verificasse se os valores que a empresa está 

cobrando pelas manutenções estão altos. Você sabe como fazer para verificar isso? 

 

10 - Qual(is) a(s) maior(es) dificuldade(s) que você encontra no desempenho do seu encargo de 

fiscal de contrato? 

 

11 - Você já leu o Edital e o Termo de Contrato em que você foi designado fiscal? Você tem 

dificuldades para ler e entender tais documentos? 

 

12 - O que você acredita que poderia te ajudar no seu desempenho como fiscal de contrato?  
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13 - Você tem conhecimento que necessita elaborar mensalmente relatórios de situação 

contratual referente ao contrato em que você foi nomeado fiscal? 

 

14 - Você gosta de ser um fiscal de contrato do IFMT Campus Cáceres? Por quê? 

 

15 - O seu trabalho como fiscal de contrato tem alguma contribuição para o seu crescimento 

profissional dentro do IFMT? Em caso positivo, fale sobre essa contribuição. 

 

16 - Você acredita que o seu trabalho realizado na função de fiscal de contrato oferece algum 

benefício ou resultado positivo para o IFMT? Quais seriam esses benefícios e/ou resultados 

positivos? 
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APÊNDICE C 

ESTRUTURA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FISCAIS DE CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS – MÓDULOS BÁSICO E AVANÇADO 

 

1. MÓDULO BÁSICO 

Licitação. Contrato Administrativo. Fiscalização de contrato administrativo. 

Responsabilização do fiscal de contrato. 

a. Licitação 

i. Aspectos Introdutórios 

ii. Considerações gerais 

iii. Planejamento da contratação 

b. Contrato administrativo 

i. Conceito 

ii. Cláusulas obrigatórias 

c. Fiscalização de contrato administrativo 

i. Conceito 

ii. Deveres 

iii. Sanções Administrativas 

d. Responsabilização do fiscal de contrato 

i. Descumprimento de deveres 

ii. Responsabilidades atribuídas aos fiscais de contratos 

 

 

Aula  Tema Conteúdo Atividades avaliativas 

Aula 1 Licitação Aspectos introdutórios; 

Considerações gerais; 

Planejamento da 

contratação 

Cinco questões 

discursivas 

Aula 2 Contrato 

Administrativo 

Conceito; Cláusulas 

obrigatórias 

Cinco questões 

discursivas 

Aula 3 Fiscalização de 

contratos 

administrativos 

Conceito; Deveres; 

Sanções 

Administrativas 

Cinco questões, quatro 

discursivas e uma 

objetiva 

Aula 4 Responsabilização do 

fiscal de contrato 

Descumprimento de 

deveres; 

Responsabilidades 

atribuídas aos fiscais de 

contrato 

Quatro questões 

discursivas. 
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2.  MÓDULO AVANÇADO 

Licitação. Contrato Administrativo. Fiscalização de contrato administrativo.  Fiscalização 

de contrato administrativo de serviços sob o regime de execução indireta (serviços 

terceirizados). Aplicação de sanções administrativas/penalidades.  Procedimentos que 

devem ser realizados pelo fiscal de contrato. Obrigações/deveres/atribuições do fiscal de 

contrato. Responsabilização do fiscal de contrato. 

a. Licitação 

i. Noções gerais 

ii. Termo de Referência/Projeto Básico 

b. Contrato administrativo 

i. Conceito 

ii. Cláusulas obrigatórias 

iii. Prazos de execução 

iv. Alterações contratuais 

v. Sanções administrativas 

vi. Rescisão contratual: administrativa, amigável e judicial 

c. Fiscalização de contrato administrativo 

i. Fundamentação legal 

ii. Acompanhamento/fiscalização de contrato 

iii. Recebimento do objeto do contrato 

d. Fiscalização de contrato administrativo de serviços sob o regime de 

execução indireta (serviços terceirizados) 

i. Instrução Normativa nº 05/2017 – Ministério do Planejamento, Desenv. 

e Gestão 

ii. Tipos de fiscalização 

iii. Gestor de contrato 

iv. Fiscalização administrativa 

e. Aplicação de sanções administrativas/penalidades 

i. Caderno de logística de sanções administrativas da Presidência da 

República 

ii. Manual de fiscalização de contratos e aplicação de sanções do IFMT 

iii. Fluxo do processo administrativo de apuração de irregularidade e 

aplicação de sanção 

f. Procedimentos que devem ser realizados pelo fiscal de contrato 

i. Documentos de leitura obrigatória pelo fiscal (Termo de Referência ou 

Projeto Básico, Contrato) 

ii. Anotações/registros acerca do contrato 

iii. Relatório mensal de situação contratual 

iv. Notificação 

v. Parecer 

g. Obrigações/deveres/atribuições do fiscal de contrato 

i. Deveres do fiscal de contrato; 

h. Responsabilização do fiscal de contrato 

i. Responsabilidades do fiscal de contrato 
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Aula Tema Conteúdo Atividades avaliativas 

Aula 1 Licitação Noções gerais; 

Termo de Referência/Projeto 

Básico 

Uma avaliação com 8 

questões, sento 5 objetivas e 3 

discursivas 

Aula 2 Contrato Administrativo Conceito; 

 Cláusulas obrigatórias;  

Prazos de execução 

Uma avaliação com 8 

questões, sento 5 objetivas e 3 

discursivas 

Aula 3 Contrato Administrativo Alterações contratuais;  

Sanções administrativas;  

Rescisão contratual: 

administrativa, amigável e 

judicial 

Uma avaliação com 8 

questões, sento 5 objetivas e 3 

discursivas 

Aula 4 Fiscalização de contrato 

administrativo 

Fundamentação legal; 

Acompanhamento/fiscalização 

de contrato 

Uma avaliação com 8 

questões, sento 5 objetivas e 3 

discursivas 

Aula 5 Fiscalização de contrato 

administrativo 

Recebimento do objeto do 

contrato 

Uma avaliação com 8 

questões, sento 5 objetivas e 3 

discursivas 

Aula 6 Fiscalização de contrato 

administrativo de 

serviços sob o regime de 

execução indireta 

(serviços terceirizados). 

Instrução Normativa nº 

05/2017 – Ministério do 

Planejamento, Desenv. e 

Gestão; 

Tipos de fiscalização 

Uma avaliação com 8 

questões, sento 5 objetivas e 3 

discursivas 

Aula 7 Fiscalização de contrato 

administrativo de 

serviços sob o regime de 

execução indireta 

(serviços terceirizados). 

Gestor de contrato; 

Fiscalização administrativa 

Uma avaliação com 8 

questões, sento 5 objetivas e 3 

discursivas 

Aula 8 Aplicação de sanções 

administrativas/ 

penalidades. 

Caderno de logística de 

sanções administrativas da 

Presidência da República; 

Manual de fiscalização de 

contratos e aplicação de 

sanções do IFMT 

Uma avaliação com 8 

questões, sento 5 objetivas e 3 

discursivas 

Aula 9 Aplicação de sanções 

administrativas/ 

penalidades. 

Fluxo do processo 

administrativo de apuração de 

irregularidade e aplicação de 

sanção 

Uma avaliação com 8 

questões, sento 5 objetivas e 3 

discursivas 

 Continua 
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Continuação 

Aula Tema Conteúdo Atividades avaliativas 

Aula 10 Procedimentos que 

devem ser realizados pelo 

fiscal de contrato. 

Documentos de leitura 

obrigatória pelo fiscal (Termo 

de Referência ou Projeto 

Básico, Contrato); 

Anotações/registros acerca do 

contrato 

Uma avaliação com 8 

questões, sento 5 objetivas e 3 

discursivas 

Aula 11 Procedimentos que 

devem ser realizados pelo 

fiscal de contrato. 

Relatório mensal de situação 

contratual; 

Notificação; 

Parecer 

Uma avaliação com 8 

questões, sento 5 objetivas e 3 

discursivas 

Aula 12 Obrigações/deveres/atribu

ições do fiscal de 

contrato. 

Responsabilização do 

fiscal de contrato. 

Deveres do fiscal de contrato; 

Responsabilidades do fiscal de 

contrato 

Uma avaliação com 8 

questões, sento 5 objetivas e 3 

discursivas 
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APÊNDICE D 

CASO DE ENSINO 

FAZER, SABER FAZER OU NÃO FAZER NADA? 

___________________________________________________________________________ 

Resumo 

No presente caso aborda-se os problemas vivenciados na Coordenação de Contratos na 

Universidade Federal do Brasil - Campus Navarra, por João, coordenador (servidor público 

efetivo pertencente ao quadro funcional desta universidade, devidamente nomeado para esta 

função de coordenação) que busca solucionar três impasses ocorridos num contrato de prestação 

de serviços terceirizados de limpeza, em que a Universidade Federal do Brasil - Campus 

Navarra figura como réu (reclamada) numa ação judicial trabalhista proposta perante o juiz do 

trabalho competente, onde os autores desta ação são justamente todos os colaboradores 

terceirizados que prestaram serviços de limpeza nesta instituição. Outro impasse a ser 

solucionado diz respeito a como responder às solicitações da auditoria interna neste contrato de 

prestação de serviços terceirizados de limpeza. O terceiro e último impasse trata-se de onde 

investir para melhorar a fiscalização de contratos de serviços terceirizados. A partir desses 

impasses, o presente caso busca verificar a habilidade e atitude dos fiscais de contrato diante de 

situações complexas, bem como demonstrar como uma fiscalização correta e atuante e a 

colaboração dos fiscais de contrato são importantes e influenciam direta e totalmente na gestão 

dos contratos administrativos. 

Palavras-chave: fiscalização de contrato, serviços terceirizados, verbas trabalhistas 

___________________________________________________________________________ 

 

Cotidiano agitado 

 

Após um intenso dia de trabalho na Coordenação de Contratos na Universidade Federal 

do Brasil - Campus Navarra, localizado na cidade de Navarra, o Sr. João, atual Coordenador de 

Contratos, chega em sua residência localizada a aproximadamente 15 km do campus de onde 

trabalha. Já está quase anoitecendo. 

Como de costume, após o seu banho e a sua refeição noturna, senta em sua mesa de 

trabalho que possui em sua casa, pega sua agenda e faz as anotações dos serviços pendentes da 

Coordenação de Contratos que precisa realizar no dia seguinte.  

As atribuições de sua coordenação são muitas e exigem um sério grau de 

comprometimento administrativos, com os quais trabalha constantemente e que a estes também 



153 

 

  

é exigido sério comprometimento e competências, tanto suas como também dos seus colegas 

de trabalho, os fiscais de contratos vai para o trabalho com seu veículo. Está um dia ensolarado 

e quente. Durante o trajeto para o campus, João já começa a pensar nas atividades anotadas em 

sua agenda no dia anterior que precisa realizar e está aliviado pois, finalmente vai conseguir 

realizá-las, já que estão bem atrasadas em razão da enorme demanda de trabalhos da 

coordenação e ainda pelo fato de trabalhar sozinho  

No dia seguinte, o Sr. João acorda às 06:00h como sempre, pois precisa estar no seu 

trabalho às 07:00h da manhã. Em seguida toma seu banho, seu café da manhã, pega sua agenda 

e neste setor.  

Para ele é difícil manter todas os serviços em dias, tendo que optar sempre por realizar 

sempre os mais urgentes e os demais serviços, que também são muito importantes, acabam se 

acumulando para serem realizados em outro momento. João está animado pois acredita que este 

é o dia em que finalmente poderá dar início a estas atividades pendentes e atrasadas. 

Ao chegar em sua sala, acende as luzes, liga o ar-condicionado e o seu computador e 

enquanto o computador liga e fica pronto para uso, pega seu copo de água, senta em sua mesa 

e vai olhando sua agenda. 

Animado em começar a realizar as atividades pendentes e atrasadas, abre seu gmail 

institucional pois todas as suas atividades são realizadas e salvas em pastas na nuvem do gmail 

institucional, ou seja, no Google Drive. 

Ao abrir o seu e-mail institucional o Sr. João verifica que recebeu um ofício do chefe 

da auditoria interna do IFMT, o Sr. Mateus, solicitando que seja encaminhado à auditoria todos 

os volumes do processo administrativo referente à contratação de serviços terceirizados de 

limpeza - Contrato nº 05/2015, firmado com a empresa Silva & Soares, para que este processo 

seja auditado em sua integralidade. 

 Desanimado, porque novamente não poderia realizar as atividades pendentes e atrasadas 

as quais teriam que, mais uma vez, ficar para depois, o Sr, João pega todos os 30 volumes do 

processo, carimba e numera as páginas pendentes de numeração, organiza-os em ordem de 

volumes dentro de caixas de arquivo e encaminha-os, conforme o solicitado pelo chefe da 

auditoria interna. 

 Todo o processo administrativo de contratação de serviços de limpeza é composto por 

30 volumes, visto que trata-se de um contrato que permaneceu vigente por quase cinco anos 

ininterruptos (60 meses) e que está há 15 dias de encerrar, portanto, próximo de completar o 

prazo máximo de 60 meses. Conforme o art. 57, II, a duração dos contratos ficará adstrita à 

vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos à prestação de 
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serviços contínuos, ou seja, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 

períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 

limitada a 60 meses. Trata-se de um tipo de serviço denominado de execução contínua ou 

serviço continuado e que são imprescindíveis aos funcionamento das atividades institucionais 

e que se interrompidos podem causar a solução de continuidade. O serviço de limpeza encontra-

se nessa classificação. 

 Numa manhã de segunda-feira após já decorridos então os 15 dias que faltavam para se 

encerrar a vigência do contrato, o Sr. João recebe em sua sala a última nota fiscal da empresa, 

já atestada e conferida pelos fiscais de contrato que compõem a comissão de fiscalização do 

contrato de serviços terceirizados de limpeza, os servidores Amanda, José e Paulo. 

 Como de costume, o Sr. João solicita aos fiscais de contrato que lhe entreguem o 

relatório mensal do contrato e também os registros efetuados pelos fiscais de contratos, dizendo 

o seguinte: 

 - Senhores, por gentileza, peço que me encaminhem todos os registros e relatórios 

elaborados pela comissão de fiscalização de contrato pois o contrato já se encerrou e foi 

encaminhado para a auditoria interna e certamente a auditoria interna solicitará que estes 

documentos sejam anexados ao processo. Principalmente você Paulo que é fiscal administrativo 

deste contrato e necessita efetuar as conferências mensais de todos os pagamentos de salários e 

demais benefícios pagos aos empregados contratados que prestam serviços aqui no campus, 

bem como dos pagamentos das férias, 13º e por último conferir e elaborar relatório dos controles 

de pagamentos das rescisões efetuadas, já que o contrato se encerrou. 

  - Ah sim, encaminharemos tais documentos. Já está tudo certo quanto aos pagamentos 

da empresa. - responde Paulo. 

  Então, o Sr. João, de posse da última nota fiscal já atestada e liberada pelos fiscais de 

contrato para pagamento, lança-a em sua planilha de recebimento de notas fiscais e também em 

seu livro de protocolo e a encaminha ao Setor Financeiro do campus a fim de que seja liquidada 

e paga pela instituição. 

 Na semana seguinte, numa terça-feira pela manhã, ao abrir seu gmail institucional, o Sr. 

João recebe outra surpresa, só que desta vez uma surpresa bem desagradável e perigosa tanto 

para a instituição, para si mesmo e também para os fiscais de contrato dos serviços de limpeza 

cuja rescisão havia sido realizada recentemente. 

 Trata-se de um ofício encaminhado pela Procuradoria Jurídica do IFMT informando 

que, a empresa Silva & Soares, em razão do encerramento do contrato de serviços de limpeza, 

a qual teve que promover a demissão sem justa causa de todos os seus empregados contratados 
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que prestavam serviços neste campus, não efetuou os pagamentos das verbas rescisórias 

trabalhistas aos trabalhadores contratados.  

Em decorrência da falta destes pagamentos, os trabalhadores ingressaram com uma ação 

trabalhista perante o Juiz do Trabalho competente e a instituição agora figurava como parte 

reclamada (ré) nesta ação, juntamente com a empresa. Portanto, a Procuradoria Jurídica, após 

intimada judicialmente, necessitaria de todos os documentos (registros, relatórios, notificações, 

e-mails com comprovação de recebimento pela empresa) elaborados pela comissão de 

fiscalização deste contrato para apresentar a defesa da instituição na presente ação. 

Outro grande problema é que não existem valores depositados em conta - depósito 

vinculada para pagamento destas verbas pois, por um lapso, não foi previsto no Termo de 

Referência do Edital desta contratação esta obrigatoriedade da retenção de valores nesta conta 

- depósito. Com previsão legal na Instrução Normativa nº 05 de 2017 do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, é uma conta destinada exclusivamente ao pagamento 

de férias, 13º (décimo terceiro) salário e também das verbas rescisórias aos trabalhadores da 

contratada, em caso de rescisão de contrato de trabalho dos empregados da empresa. 

Ao receber este ofício da Procuradoria Jurídica do IFMT, o Sr. João, no mesmo instante, 

pega o telefone e liga para todos os fiscais de contrato convocando-os imediatamente para um 

reunião em sua sala para informar o ocorrido, pois necessitava responder à Procuradoria 

Jurídica no prazo máximo de 48 horas. 

Após reunidos todos os fiscais de contrato - Amanda, José e Paulo - o Sr. João assim os 

informou: 

 Colegas, estamos com um grande problema a ser resolvido. O Contrato nº 05/2015 

firmado com a empresa Silva & Soares, referente à contratação de serviços de limpeza 

do campus, como os senhores sabem, foi encerrado e segundo a Consolidação das Leis 

do Trabalho, artigo 477, § 6º, a empresa Silva & Soares possui o prazo de dez dia para 

pagamento das verbas rescisórias trabalhistas dos empregados, o que não foi cumprido 

pela empresa, pois até o momento a empresa não efetuou os pagamentos. Em 

decorrência disso, todos os nove empregados que prestavam serviços de limpeza aqui 

no campus ingressaram com ação trabalhista solicitando o pagamento destas verbas e 

na ação, além da empresa Silva & Soares, foi demandada também como parte ré 

(reclamada) esta instituição. Portanto para que o Procurador possa promover a defesa 

desta universidade a fim de que não sejamos responsabilizados no pagamento destas 

verbas, necessito que os senhores me apresentem com urgência todos os documentos 

que vocês elaboraram tais como, relatórios, registros, notificações, e-mails com 
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comprovante de recebimento pela empresa, planilhas de controle e conferência de 

pagamentos das rescisões, a fim de que  a Procuradoria tenha condições de argumentar 

e comprovar que esta instituição não foi omissa na fiscalização do pagamento destas 

verbas. 

 Após tais palavras do Sr. João aos fiscais de contrato, paira um silêncio na sala. 

Preocupado com este silêncio, o Sr. João indaga: 

 Gente, o que houve? 

 Eu não fiz o controle de pagamentos das rescisões porque eu liguei para a empresa que 

me garantiu que já estava tudo pago e que eu não precisaria me preocupar com isso. Eu 

acreditei na empresa e não fiz controle, nem relatório e nem registro dos pagamentos 

das verbas rescisórias trabalhistas. Mas eu liguei para a empresa. - responde Paulo, fiscal 

administrativo do contrato. 

 Paulo, lamento, mas ligação telefônica nunca serviu como prova do trabalho de 

fiscalização de nenhum fiscal - diz o Sr. João. 

Após receber esta notícia, João passa a mão em sua cabeça desesperado e aflito. 

Lembrou-se então de que talvez a situação pudesse ser resolvida pois talvez a última nota fiscal 

que havia sido atestada pelos fiscais ainda não tenha sido paga pela instituição, podendo então 

fazer a retenção deste pagamento e utilizar o valor para pagar as verbas rescisórias trabalhistas 

diretamente aos empregados. 

Rapidamente João pega em suas mãos o telefone e liga para o setor financeiro onde lhe 

disseram que a última nota fiscal da empresa Silva & Soares já havia sido paga há uma semana. 

 Eis então uma situação extremamente complicada para o Sr João. Os fiscais deste 

contrato atestaram a última nota fiscal da empresa em seu valor integral da nota e liberaram 

para pagamento sem verificar antes se a empresa tinha efetuado os pagamentos das verbas 

rescisórias trabalhistas. 

Conforme art. 64, da Instrução Normativa nº 05 de 2017, quando ocorre a rescisão dos 

contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o fiscal 

administrativo deve verificar o pagamento pela contratada das verbas rescisórias trabalhistas.  

Segundo o art. 65 desta instrução, os valores correspondentes às verbas rescisórias 

trabalhistas que não foram pagas pela empresa contratada, deverão ser retidos pela 

Administração Pública, no caso, no caso pelo Campus Navarra, até que a situação seja 

regularizada pela empresa. E se a empresa ainda assim não pagar estas verbas no prazo de 15 

dias, o campus poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 

contratada que tenham prestado serviços neste contrato. 
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Pois bem, ocorre que todas as notas fiscais já foram pagas pela instituição para a 

empresa, pois, como dito acima, os fiscais atestaram e liberaram as notas para pagamento, 

mesmo sem verificar se a empresa já havia pago todas as verbas rescisórias trabalhistas devidas 

aos empregados e não há mais nenhuma nota fiscal em que se possa reter (segurar) o pagamento 

e pagar diretamente aos empregados da empresa, pois a instituição efetuou o pagamento para a 

empresa. 

Em consequência disso, todos os empregados ingressaram com reclamação na justiça 

do trabalho perante o juiz competente a fim de que lhe sejam pagos todas as suas verbas 

rescisórias trabalhistas e em tal ação trabalhista figura como réus não só a empresa Silva & 

Soares, mas também esta instituição está sendo demandada como ré na ação como responsável 

de forma subsidiária pelos pagamentos aos seus colaboradores terceirizados. 

Ao ler o petição inicial, o Sr. João verificou que o advogado contratado pelos 

empregados alegou que a instituição não fiscalizou os pagamentos destas verbas rescisórias e 

agiu com culpa (conduta culposa), pois falhou na fiscalização quando omitiu-se em fiscalizar 

devidamente os pagamentos destas verbas, sendo portanto, responsável também por ser a 

tomadora dos serviços prestados por estes empregados. 

Entre conversas e estudos do que poderia ser feito para solucionar esta situação, ao final 

da tarde, perto do fim do expediente, o Sr. João recebe em seu e-mail institucional outro ofício 

da auditoria interna que estava analisando justamente este processo de contratação de serviços 

de limpeza da empresa Silva & Soares. A auditoria verificou que não há no processo de 

contratação destes serviços de limpeza nenhum relatório da fiscalização, não existe também 

nenhum registro de ocorrências sequer de cobranças (e-mails ou notificações) dos fiscais de 

contrato para a empresa solicitando os documentos comprobatórios dos pagamentos destas 

verbas rescisórias trabalhistas. Não há também nenhum documento no processo comprovando 

que a empresa efetuou os pagamentos das verbas trabalhistas rescisórias aos seus empregados 

que trabalhavam nesta instituição. 

Nesta situação a auditoria interna então solicitou ao coordenador que apresentasse os 

registros e relatórios da fiscalização do contrato, entretanto, como já informado pelos fiscais, 

não há nenhum tipo de registro de ocorrências e nem relatório da fiscalização deste contrato. 

Neste mesmo ofício recebido pelo Sr. João, a auditoria manifestou que é recorrente a 

constatação de problemas nesta instituição no que diz respeito à emissão de relatórios da 

fiscalização de contratos e registros de ocorrências que sempre estão ausentes nos processos de 

contratação. 
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O diretor-geral desta instituição, Sr. Ronaldo Campos, ao saber de todos esses impasses, 

como a ocorrência desta ação trabalhista movida pelos empregados contratados contra esta 

universidade da qual é diretor-geral, cobrando o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas 

não fiscalizadas pela instituição, incorrendo em conduta culposa por parte dos fiscais deste 

contrato, bem como ao tomar conhecimento do ofício encaminhado pela auditoria interna 

manifestando a constante constatação de falhas no que diz respeito à emissão de relatórios da 

fiscalização de contratos e registros de ocorrências que sempre estão ausentes nos processos de 

contratação, conseguiu o valor de R$ 10.000,00 anuais os quais serão destinados 

especificamente para este campus com a finalidade de  que sejam investidos em melhorias na 

área de fiscalização de contratos como forma auxiliar nas rotinas da fiscalização de contratos.  

O diretor-geral, juntamente com os demais diretores responsáveis e o Sr João, precisam 

tomar uma posição quanto a todas estas situações. 

 

Entendendo o passado 

 

 A Coordenação de Contratos da Universidade Federal do Brasil - Campus Navarra 

sempre teve um histórico muito complicado no que diz respeito às fiscalizações de contratos, 

pois os coordenadores anteriores não entendiam a necessidade de orientar e capacitar os fiscais 

de contratos e somado a isso, os fiscais de contrato nunca se interessaram em aprender a 

fiscalizar e se empenhar em sua atividade de fiscal. 

 Finalmente o Sr. João, desde que assumiu a Coordenação há 2 meses, têm se esforçado 

bastante para auxiliar os fiscais, ensiná-los, orientá-los e conscientizá-los da grande 

responsabilidade e importância da função de fiscal de contrato. O Sr. João é um servidor 

bastante comprometido com a sua função, sempre buscou se capacitar e aprender sobre 

contratos administrativos por conta própria, lendo a legislação, instruções normativas, acórdãos 

do TCU, fazendo cursos online gratuitos na área de gestão e fiscalização de contratos 

administrativos para não cometer falhas em sua função de coordenador pois entende a enorme 

responsabilidade desta função que recai sobre si. 

 Os fiscais de contrato desta instituição sempre diziam que não queriam ser fiscal de 

contrato porque não queriam dor de cabeça, não queriam problemas ou porque já possuem 

muito trabalho inerente ao seu cargo e não poderiam assumir mais responsabilidades, 

desmotivando estes e demais servidores a assumir ou desempenhar corretamente a função de 

fiscal de contrato.  Como resultado dessa falta de motivação, até hoje muitos dos fiscais de 

contrato não possuem o hábito de ler o Termo de Contrato e Termo de Referência, conhecer as 
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obrigações das empresas contratadas, se informar do contrato que fiscalizam, deixam de efetuar 

a devida e correta fiscalização, não efetuam o registro das ocorrências do contrato, não fazem 

relatório mensal de fiscalização do contrato, não verificam se a empresa tem cumprido com 

suas obrigações. 

 Então, o Sr. João, sempre muito preocupado com essa situação da fiscalização dos 

contratos e também sempre com muito serviço inerente à sua função de coordenador de 

contratos, busca estudar, se aprimorar constantemente e também sempre acaba por fazer 

também o trabalho dos fiscais de contratos a fim de evitar prejuízos à instituição e para os fiscais 

de contrato. 

 A Universidade Federal do Brasil - Campus Navarra possui 100 servidores, sendo 60 

técnicos administrativos e 40 professores. Desde que a atual gestão assumiu, tem buscado 

investir na capacitação e melhorias de condições de trabalho dos seus servidores, especialmente, 

para o servidores que precisam gerir os recursos públicos da instituição, tanto que, diante de 

todas estas dificuldades apresentadas no que diz respeito à fiscalização de contratos, depois de 

muito esforço, conseguiu o valor R$ 10.000,00 anuais para serem investidos na área de 

fiscalização do contrato. 

 

Situações complexas 

 

Diante da situação, tem-se os seguintes impasses a serem solucionados: 

a) O coordenador Sr. João necessita responder ao questionamento da auditoria interna 

em que lhe foi solicitado os relatórios e registros da fiscalização deste contrato, porém como já 

dito acima, os fiscais não fizeram nenhum relatório ou registro das ocorrências deste contrato. 

b) A Universidade Federal do Brasil - Campus Navarra foi intimada judicialmente para 

responder à ação trabalhista movida pelos empregados que prestaram serviços de limpeza no 

campus e não receberam as suas verbas rescisórias trabalhistas. Para tanto, a instituição precisa 

apresentar os documentos referentes à fiscalização do contrato tais como os relatórios, registros 

de ocorrências, notificações, e-mails, planilhas de controle de pagamentos, entre outros, com a 

finalidade de ao menos poder comprovar que a universidade, por meio dos fiscais de contrato 

acompanharam a rescisão, notificaram a empresa ou solicitaram os documentos comprobatórios 

dos pagamentos das verbas rescisórias trabalhistas, na tentativa de demonstrar que a 

Administração Pública não foi omissa na fiscalização do pagamentos destas verbas pela 

empresa. 
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1. Na situação apresentada, você no papel do Diretor-Geral da instituição, Sr. Ronaldo 

Campos, como investiria o valor de R$ 10.000,00 anuais para promover melhorias na 

área de fiscalização de contratos e amenizar a ocorrência destes problemas mencionados 

(falta de relatórios e registros de ocorrências emitidos pelos fiscais de contrato) ? 

2. Colocando-se na posição do Sr. João, Coordenador de Contratos, que já solicitou os 

relatórios e registros de ocorrências dos fiscais de contratos e estes informaram que não 

fizeram nenhum relatório ou registro, que atitude tomaria para conseguir responder à 

auditoria interna que solicitou tais documentos para você e não foi possível obtê-los 

junto aos fiscais?  

3. E quanto à situação da ação trabalhista demandada contra o Campus Navarra em que os 

fiscais não lhe entregaram nenhum relatório ou registro de fiscalização deste contrato, 

o que faria no lugar do Sr. João, Coordenador de Contratos? 

4. Agora, se você fosse fiscal deste contrato, qual atitude tomaria frente a estes impasses 

considerando o fato de você não ter elaborado nenhum registro de ocorrências e nem o 

relatório de fiscalização, os quais ajudariam o Sr. João a responder tanto à auditoria 

interna, quanto ao juiz do trabalho no caso da ação trabalhista proposta contra esta 

instituição de ensino? 
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APÊNDICE E 

FORMULÁRIO DO APLICATIVO – FISCALIZAÇÃO GERAL 

 

Seção 1 - Dados do contrato 

Nesta Seção 1 o fiscal deverá informar os dados do contrato. 

a) Nome do(a) fiscal 

b) b) Nº do Contrato: 

c) c) Período (mês) a que se refere este relatório. 

Seção 2 - Itens a serem fiscalizados por todos os fiscais de contrato 

Nesta Seção 2 encontram -se os itens que devem ser respondidos por todos os fiscais de 

contrato. 

1. Tipo e objeto da contratação 

a) O contrato que você fiscaliza é de: 

b) b) Qual o objeto da contratação que você fiscaliza? 

2. Vigência do contrato 

a) O contrato está vigente? Obs. Caso o fiscal não saiba a vigência do contrato, deve consultar 

o Contrato ou o Termo Aditivo mais recente disponível na pasta compartilhada pelo Google 

Drive "Documentos fiscalização de contratos - IFMT Campus Cáceres". 

b) Quantos meses faltam para a vigência do contrato expirar? Obs. Caso o fiscal não saiba a 

vigência do contrato, deve consultar o Contrato ou o Termo Aditivo mais recente disponível na 

pasta compartilhada pelo Google Drive " Documentos fiscalização de contratos - IFMT Campus 

Cáceres". 

c) Se estiver faltando 4 meses ou menos, a prorrogação do contrato já foi providenciada? (Obs: 

Caso esteja faltando menos de 4 meses para expirar a vigência do contrato, você deve informar 

a Coordenação de Contratos para que dê início aos trâmites necessários à prorrogação do 

contrato e assinatura do Termo Aditivo). 
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3. Preposto 

a) No contrato existe a obrigatoriedade da empresa nomear preposto? (Obs.: O fiscal precisa 

fazer a leitura do Termo de Referência e Termo de Contrato antes de responder a este item para 

verificar se existe ou não a obrigatoriedade de nomeação de preposto pela empresa) 

b) Em caso positivo, o preposto já foi devidamente nomeado pela empresa? Obs. Caso o fiscal 

não saiba, deverá encaminhar e-mail para a Coordenação de Contratos para solicitar essa 

informação. 

4. Nota Fiscal/ Fatura 

a) A empresa encaminhou a nota fiscal/fatura conforme o exigido o Termo de Referência e 

Termo de Contrato? 

a.1) Caso a empresa não esteja encaminhando as notas fiscais/faturas conforme o exigido no 

Termo de Referência ou Termo de Contrato, indique qual a irregularidade/falha/discrepância 

constatada na apresentação destas. 

b) Existe alguma nota fiscal/fatura pendente de encaminhamento pela empresa? 

c) Existe alguma nota fiscal/fatura pendente do seu ateste? 

d) O(s) valor(es) da(a) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) recebida(s) no mês deste relatório está(ão) de 

acordo com os serviços efetivamente prestados ou com os materiais efetivamente fornecidos 

pela empresa? 

d.1) Caso os valores das notas fiscais/faturas recebidas no período deste relatório não estejam 

de acordo com os serviços efetivamente prestados ou com os materiais efetivamente fornecidos 

pela empresa especifique a irregularidade/falha/discrepância constatada. 

e) O(s) valor(es) da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) recebida(s) no mês deste relatório 

corresponde(m )à proposta apresentada pela empresa ou Ata de Registro de Preços? Obs.: Caso 

o fiscal de contrato não tenha conhecimento da proposta ou da Ata de Registro de Preços, deverá 

ser consultada a pasta compartilhada pelo Google Drive denominada “Documentos fiscalização 

de contratos - IFMT Campus Cáceres”. 

e.1) Caso os valores das notas fiscais/faturas recebidas no período deste relatório não 

correspondam à proposta apresentada pela empresa/Ata de Registro de Preços, especifique a 

irregularidade/falha/discrepância constatada.   
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5. Obrigações da empresa contratada 

a) Quanto às obrigações da empresa assumidas no Termo de Contrato e no Termo de 

Referência, a empresa tem cumprido todas elas? 

b) Existe alguma obrigação que a empresa não tem cumprido? Em caso positivo, o fiscal deve 

informar abaixo quais obrigações não estão sendo cumpridas pela empresa contratada e quais 

itens do Termo de Referência ou cláusulas do contrato que a empresa está infringindo. 

c)  Em caso de haver alguma obrigação que a empresa esteja descumprindo, você já 

providenciou a notificação à empresa junto à Coordenação de Contratos? 

6. Garantia Contratual 

a) No contrato existe a obrigatoriedade da empresa apresentar garantia contratual? (Obs.: O 

fiscal deverá efetuar a leitura do Termo de Referência e Termo de Contrato para verificar se 

existe a obrigatoriedade de garantia a ser apresentada pela empresa) 

b) Em caso positivo, a garantia já foi apresentada pela empresa? (Obs. Em caso de dúvida, o 

fiscal deverá ser reportar à Coordenação de Contratos para verificar se a empresa já apresentou 

a garantia) 

7. Prestação dos serviços/fornecimento de materiais pela empresa contratada. 

a) A empresa contratada tem prestado os serviços e/ou fornecido os materiais conforme o 

solicitado? 

b) Em caso negativo, o fiscal deve informar quais serviços a empresa não tem prestado da forma 

devida ou quais materiais a empresa não tem fornecido da forma devida. 

8. Sanções Administrativas 

a) No mês referente a este relatório foi aplicada alguma sanção administrativa (penalidade) à 

empresa contratada? 

b) Deseja solicitar a abertura de processo de apuração de irregularidade e aplicação de sanção 

referente à alguma infração cometida pela empresa? 

c) Caso o fiscal queira solicitar a abertura de processo de apuração de irregularidade e aplicação 

de sanção referente à alguma infração cometida pela empresa, informe a infração que a empresa 

praticou. 



164 

 

  

9. Upload de arquivos (fotos, documentos, pdf, e-mails, notificações, planilhas) 

a) Deseja anexar algum arquivo relacionado à fiscalização do contrato? Podem ser anexados 

fotos, documentos, pdf, e-mails, notificações, planilhas. 
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APÊNDICE F 

FORMULÁRIO DO APLICATIVO - FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Seção 1 – Dados do contrato 

Nesta seção 1 o fiscal deverá informar os dados do contrato. 

a) Nome do(a) fiscal: 

b) Nº do contrato: 

c) Período (mês) a que se refere este relatório: 

Seção 2 - Itens a serem fiscalizados somente pelos fiscais administrativos de contrato de 

serviços terceirizados 

Nesta Seção 2 encontram -se os itens que devem ser respondidos pelo fiscal administrativo de 

contratação de serviços terceirizados com concessão de mão-de-obra. 

1.Pagamentos e direitos do empregado conforme Convenção Coletiva de Trabalho 

Neste item o(a) fiscal informará acerca dos pagamentos e direitos do empregado conforme o 

que diz a Convenção Coletiva de Trabalho. 

a) A empresa efetua os pagamentos dos salários dos empregados em conta bancária de 

titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade do trabalhador, de modo a 

possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração? 

a.1) Em caso negativo, informe a pendência/irregularidade constatada. 

b) Se o contrato possui motoristas, as diárias estão sendo pagas previamente à realização das 

viagens, mediante comprovação de seus pagamentos nas condições estabelecidas pela 

Convenção Coletiva de Trabalho da categoria? 

b.1) Caso as diárias não estejam sendo pagas previamente à realização das viagens, informe a 

pendência/irregularidade constatada. 

c) A empresa encaminhou documentação referente ao seguro de seus empregados contra riscos 

de acidentes de trabalho, conforme exigência da Convenção Coletiva de Trabalho? 

c.1) Caso a empresa não tenha encaminhado documentação referente ao seguro de seus 

empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme exige a Convenção Coletiva de 

Trabalho, informe a pendência/irregularidade constatada. 

d) A empresa comprovou os pagamentos de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência da Convenção Coletiva 

de Trabalho? 
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d.1) Caso a empresa não tenha comprovado os pagamentos de encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, informe a 

pendência/irregularidade constatada: 

e) A empresa cumpre rigorosamente a Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (dissídio, 

acordo ou termo aditivo), quanto a salários, encargos, prazos para pagamento de pessoal, tais 

como, auxílio-transporte, cesta básica, prêmio assiduidade, auxílio-alimentação, piso salarial, 

adicional de insalubridade ou periculosidade, gratificação por assiduidade? 

e.1) Caso a empresa não tenha cumprido rigorosamente a Convenção Coletiva de Trabalho da 

Categoria (dissídio, acordo ou termo aditivo), quanto a salários, encargos, prazos para 

pagamento de pessoal, tais como, auxílio-transporte, cesta básica, prêmio assiduidade, auxílio-

alimentação, piso salarial, adicional de insalubridade ou periculosidade, gratificação por 

assiduidade, informe a pendência/irregularidade constatada: 

f) Houve férias de algum empregado? 

g) Em caso positivo, a empresa apresentou o comprovante de pagamento 

(depósito/transferência) das férias + ⅓? 

h) Nos meses de novembro e dezembro a empresa deve pagar o 13º salário dos empregados. É 

o caso de pagamento de 13º salário dos empregados? 

i) Em caso positivo, a empresa apresentou os contracheques e comprovantes de pagamento 

(depósito/transferência) do 13º salário? 

2. Apresentação da nota fiscal/fatura pela empresa 

Neste item o(a) fiscal informará acerca da apresentação da nota fiscal/fatura da empresa. 

a) A empresa apresentou nota fiscal contendo o detalhamento dos serviços executados, bem 

como número da nota de empenho, o número do contrato correspondente à contratação, o mês 

de referência da prestação de serviços e o seu domicílio bancário (número do banco, nome, 

número da agência e da conta-corrente)? 

a.1) Caso a empresa não tenha apresentado a nota fiscal conforme as exigências, informe a 

pendência/irregularidade: 

b) A empresa apresentou a nota fiscal acompanhada da regularidade fiscal constatada através 

de consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da 

Lei 8.666/93? 

b.1) Caso seja constatada alguma irregularidade fiscal no SICAF da empresa, especifique: 

c) O valor da nota fiscal/fatura está de acordo a planilha da proposta vigente? 
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c.1) Caso o valor da nota fiscal/fatura não esteja de acordo com a planilha da proposta vigente, 

informe a pendência/irregularidade constatada: 

3. Glosa na nota fiscal 

Neste item o(a) fiscal informará se existe a necessidade de efetuar glosa na nota fiscal da 

empresa. 

a) Informe se houve a necessidade de retenção ou glosa no pagamento da nota fiscal, por 

algumas das seguintes ocorrências: I – não produzir os resultados, deixar de executar, ou não 

executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; II - deixar de utilizar 

materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade 

ou quantidade inferior à demandada. 

b) Informe se existe a necessidade da contratante deduzir (glosar) da fatura mensal o valor 

proporcional aos dias e horas não trabalhados pelos empregados da empresa contratada, 

calculado sobre o valor total do respectivo posto de trabalho, caso a contratada não tenha 

promovido a substituição imediata. 

4. Documentação 

Neste item o(a) fiscal informará acerca da documentação apresentada pela empresa. 

a) Em caso de ter havido demissão de algum empregado, a empresa apresentou todos os 

documentos exigidos na alínea “d”, do Anexo VIII - B da Instrução Normativa 05/2017? 

a.1) Referente à documentação exigida em caso de demissão do empregado, especifique o(s) 

documento(s) que a empresa deixou de apresentar: 

b) Na documentação mensal encaminhada a empresa apresentou os documentos exigidos na 

alínea “b”, do Anexo VIII - B da Instrução Normativa 05/2017? 

b.1) Referente à documentação mensal, especifique o(s) documento(s) que a empresa deixou 

de apresentar. 

c) Houve alguma nova contratação de pessoal? 

c.1) Referente à documentação em caso de nova contratação de pessoal, a empresa deve 

apresentar os documentos exigidos na alínea “a” do subitem 2.1, do Anexo VIII - B da Instrução 

Normativa 05/2017? Especifique o(s) documento(s) que a empresa deixou de apresentar: 

5. Descumprimento de obrigação contratual ou trabalhista 

a) O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 

pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção 

das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no 

instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual. A 

empresa descumpriu alguma obrigação contratual ou trabalhista? 
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b) Caso a empresa tenha descumprido total ou parcial alguma obrigação ou responsabilidade 

assumida, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, especifique qual obrigação 

foi descumprida: 

6. Planilha de custos e formação de preços 

Neste item o(a) fiscal informará acerca da planilha de custos e formação de preços da empresa. 

a) Na planilha de custos e formação de preços, a empresa observou as orientações/informações, 

referentes às Convenções Coletivas de Trabalho? 

a.1) Caso a planilha de custos e formação de preços da empresa não esteja de acordo com 

alguma(s) das orientações//informações, referentes às Convenções Coletivas de Trabalho, 

especifique qual(is) orientação(ões) a empresa não observou em sua planilha: 

7. Irregularidades/falhas constatadas 

a) Existe alguma outra irregularidade/falha que o fiscal tenha constatado? 

a.1) Em caso positivo, informe a irregularidade/falha que o fiscal tenha constatado: 

b) Há a necessidade de notificar a contratada por escrito acerca de ocorrência de eventuais 

imperfeições e falhas verificadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção? 

b.1) Caso seja necessário notificar a contratada, especifique o item do Termo de Referência ou 

cláusula contratual que a empresa descumpriu: 

8. Upload de arquivos (fotos, documentos, pdf, e-mails, notificações, planilhas) 

Neste item o(a) fiscal de contrato pode anexar arquivos relacionados à fiscalização. 

a) Deseja anexar algum arquivo relacionado à fiscalização do contrato? Podem ser anexados 

fotos, documentos, pdf, e-mails, notificações, planilhas. 
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APÊNDICE G 

FORMULÁRIO DO APLICATIVO – AVALIAÇÃO GERAL 

 

Seção 1 - Dados do Contrato 

Nesta Seção 1 o fiscal deverá informar os dados do contrato. 

a) Nome do(a) fiscal 

b) Nº do Contrato: 

c) Período (mês) a que se refere este relatório. 

Seção 2 - Avaliação - Fiscalização Geral 

Nesta Seção 2 o(a) fiscal realizará sua avaliação atribuindo notas quanto aos itens informados. 

1. Nota fiscal/fatura apresentada pela empresa 

2. Cumprimento de obrigações pela empresa contratada. 

3. Prestação dos serviços/fornecimento de materiais pela empresa contratada. 

4. Atendimento das solicitações/notificações do fiscal de contrato em prazo satisfatório. 
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APÊNDICE H 

FORMULÁRIO DO APLICATIVO – AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Seção 1 - Dados do Contrato 

Nesta Seção 1 o fiscal deverá informar os dados do contrato. 

a) Nome do(a) fiscal: 

b) Nº do Contrato: 

c) Período (mês) a que se refere este relatório: 

 

Seção 2 - Avaliação - Fiscalização Administrativa 

Nesta Seção 2 o(a) fiscal realizará sua avaliação atribuindo notas quanto aos itens informados. 

1. Nota fiscal/fatura apresentada pela empresa. 

2. Cumprimento de obrigações pela empresa contratada. 

3. Prestação dos serviços/fornecimento de materiais pela empresa contratada. 

4. Atendimento das solicitações/notificações do fiscal de contrato em prazo satisfatório. 

5. Documentação apresentada pela empresa. 

6. Pagamento dos direitos do empregado conforme Convenção Coletiva de Trabalho no 

prazo e forma exigidos. 
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APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO - OBSERVAÇÃO REFLEXIVA – ETAPA 4 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Federal Fluminense - UFF, Volta 

Redonda-RJ, de responsabilidade da pesquisadora Pâmela Cristina Criado sob orientação do 

Professor Dr. Júlio Cesar Andrade de Abreu. A sua participação nesta pesquisa consistirá em 

responder a este questionário por meio do Google Formulários, contendo 6 questões, que tem 

por objetivo obter do(a) fiscal de contrato observações reflexivas acerca do exercício de sua 

função de fiscal e também sobre todo o Programa de Desenvolvimento de Competências para 

fiscais de contrato (PDC - CGAC), abrangendo o curso de capacitação, o caso de ensino e o 

aplicativo desenvolvido "Fiscaliza IFMT".  O público alvo desta pesquisa destina-se somente 

aos fiscais de contratos administrativos do IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo que 

participaram de todas as etapas do PDC - CGAC, quais sejam, curso de capacitação, caso de 

ensino e aplicativo. Dado o caráter deste estudo a execução da pesquisa não envolve riscos à 

saúde. Ao participar desse trabalho você está contribuindo para esta pesquisa a qual e também 

para o seu desenvolvimento como fiscal de contrato administrativo. Você não terá nenhuma 

despesa ao participar da pesquisa e caso queira, poderá deixar de participar a qualquer 

momento, sem precisar justificar, e não sofrerá qualquer prejuízo. Não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por sua participação. Seu nome será mantido em sigilo, 

assegurando assim a sua privacidade, e se você desejar terá livre acesso a todas as informações 

e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que você queira 

saber antes, durante e depois da sua participação. Os dados coletados serão utilizados única e 

exclusivamente para fins desta pesquisa e os resultados poderão ser publicados. 

 

1. Analisando todo o Programa de Desenvolvimento de Competências para fiscais de 

contrato (PDC - CGAC), que abrange o curso de capacitação, caso de ensino e o 

aplicativo “Fiscaliza IFMT”, faça uma reflexão sobre como seu exercício prático da 

função de fiscal mudou. 

2. Como você descreveria as falhas/oportunidades de melhoria em seu exercício diário na 

função de fiscal de contrato? Você poderia exemplificar sua resposta?  

3. Após participar do Programa de Desenvolvimento de Competências você se sente mais 

competente para o exercício eficiente de sua função de fiscal de contrato? Poderia 

explicar sua resposta? 
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4. Escreva sua opinião/percepções/críticas/sugestões/contribuições sobre o curso de 

capacitação. 

5. Escreva sua opinião/percepções/críticas/sugestões/contribuições sobre o caso de ensino. 

6. Você manuseou/testou o aplicativo "Fiscaliza IFMT"? Em caso positivo, escreva sua 

opinião/percepções/críticas/sugestões/contribuições sobre o aplicativo "Fiscaliza 

IFMT".  

 


