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Resumo:Gerir o que é público é uma ação complexa, que leva em consideração que para prover 
serviços essenciais em meio à Administração Pública, deve-se fazer uso de recursos legais, como a 
contratação de serviços terceirizados, necessitando de uma rigorosa e efetiva gestão destes contratos. 
Uma das garantias de que o que foi contrato será efetivamente entregue ocorre por meio de um 
eficiente gerenciamento (gestão e fiscalização) contratual, preceituado na lei nº 8.666/93 e na IN 
05/2017. Assim, esse estudo visa compreender a gestão de contratos de prestação de serviços 
terceirizados no setor público tendo como objetivo geral analisar a gestão de contratos na prestação de 
serviços terceirizados no setor público, além deidentificar os requisitos necessários para que haja um 
processo licitatório, apontando quais as atividades especificas do gestor de contratos de terceirização 
conforme diretrizes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal, 
descrevendo como esse processo acontece na prática de gestão de contatos de terceirização pela equipe 
de gestão e fiscalização de contratos. 
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1. Introdução 

Gerir o que é público não é algo simples, ou algo que possa ser imitado dos modelos 

de gestão que estão dando certo em outros países ou no setor privado. Não existe uma fórmula 

que possa ser aplicada e que garanta a obtenção de sucesso. O melhor a ser feito é uma análise 

criteriosa do contexto e das dificuldades a serem enfrentadas(WALLE, 2016).  

Prover  desenvolvimento econômico e social, dentro de um ambiente onde mudanças 

profundas acontecem rapidamente, é um grande desafio (MATIAS-PEREIRA, 2018). Assim, 

o Estado passou a buscar na gestão privada, modelos gerenciais que lhes permitisse a tão 

sonhada eficiência na gestão, a exemplo da terceirização de serviços. 



 

A terceirização de serviços requer da Administração Pública um planejamento 

extremamente eficiente, isto exige um eficiente gerenciamento dos contratos (gestão e 

fiscalização) para que a execução não seja incompleta, pois quase sempre se pode detectar que 

os contratos não estão completos, ou seja, não minuciam as questões que envolvem a fase de 

execução, como por exemplo: a rigidez de procedimentos burocráticos; dificuldade em se 

medir o desempenho dos serviços; custos; qualidade e ainda e tão importante quanto as 

citadas anteriormente, a questão tendenciosa das empresas contratadas reduzirem custos em 

detrimento da perda da qualidade (BONELLI; CABRAL, 2017). 

Diante do exposto, está claro que a Administração Pública se utiliza da contratação 

de serviços de terceiros para o alcance de seus propósitos e que a atividade de gerenciamento 

é notoriamente complexa, assim, deverá ser realizada por um gestor e um fiscal capazes, que 

terão como missão garantir a entrega do que foi pactuado, logicamente poderão dispor de uma 

equipe que os acompanharão neste labor, pois o fracasso contratual para a Administração 

Pública, trará consigo graves resultados econômico e sociais (MIRANDA; SANTOS; 

ALMEIDA, 2018; NIEBUHR, 2018). 

2. Referencial Teórico 

2.1 Administração Pública 

A Administração Pública, segundo Silva (2017), é todo aparato à disposição do Estado 

no esforço de atender às necessidades coletivas, e pode ser entendida, segundo Filzek (2015), 

de duas formas: a primeira diz respeito ao sentido subjetivo, que compreende a importante e 

complexa atividade de satisfazer as necessidades coletivas do povo; a segunda se refere está 

relacionada ao conjunto de órgãos e entidades que são utilizados para a execução das funções 

administrativas. Dessa forma, Laihonen e Mäntylä (2017) enfatizam que a complexidade do 

gerenciamento dos serviços públicos é tão gigantesca que é necessário usar boas ferramentas 

de controle, para que o desempenho da própria Administração Pública não seja 

comprometido.  

Chece (2015) diz que a Administração Pública, assim como o setor privado, enfrenta 

uma enorme pressão para melhorar a prestação de serviço e que a maioria dos governos 

capitalistas respondeu a esta demanda fazendo uso do modelo gerencial NPM (New Public 

Management), o qual agrega o objetivo de melhoria no desempenho dos serviços públicos. 

Gomes (2016) argumenta que, quanto a eficiência de serviços, mesmo que se tenha 

formalizada a utilização de um sistema de gerenciamento teoricamente capaz, mas 



 

havendoerrônea utilização, incorreções no executar, falhas de procedimentos, atrasos, 

corrupções, dentre outros fatores, as consequências serão desastrosas. 

É exatamente no intuito de ser mais competente, efetivo e ter um melhor desempenho 

na prestação de serviços, que a Administração Pública faz uso de modelos gerencias, como a 

NPM (New Public Management (CAVALCANTE, 2017). 

Ao se falar em serviços públicos, não se pode pensar somente naqueles em que o 

Estado executa diretamente, mas também naqueles que são delegados, ou terceirizados, no 

intuito de atender as necessidades da coletividade. O setor privado, a exemplo da 

Administração Pública, utilizou-se da descentralização e da forma indireta de realizar as 

tarefas, quando deu início à prática da terceirização, com objetivo claro de flexibilização 

empresarial; e logo, a terceirização se tornou um fenômeno mundialmente utilizado por todas 

as economias capitalistas, inclusive no setor público (SANTOS; ANDRADE; LIMA, 2019). 

Uma importante vantagem para a Administração Pública contratar, por intermédio da 

terceirização, é a capacidade de escolher entre empresas com características diferentes, pois 

pesquisas indicam que a má escolha das empresas prestadoras de serviços é uma das 

principais razões para que a terceirização falhe (ZHU; NG; WANG, 2017). Dessa forma, as 

empresas contratadas devem possuir as características técnicas necessárias sendo eficientes na 

execução dos serviços, o que Gewald e Schäfer (2017) chamam de critérios essenciais para o 

sucesso da terceirização. 

Dentro da estrutura de Governo, a oportunidade de redução dos custos, proporcionada 

pela terceirização é um fator positivo. A terceirização da atividade pode ainda contribuir para 

uma substancial melhoria na execução das atividades fins. Assim, quando o Governo firma 

um contrato administrativo, está focando no enxugamento da máquina pública e no efetivo 

sanar de demandas que envolve o coletivo (GASPARENIENE; VASAUSKAITE, 2014). 

Percebe-se então que, no contexto público, terceirizar consiste num acordo contratual 

onde o Governo compra bens e/ou serviços, com o intuito de sanar uma demanda coletiva, 

acontecendo assim a transferência de prestação de serviços públicos para uma organização 

externa, mesmo que mantido o financiamento público de toda atividade. Com isto, pode-se 

afirmar que terceirizar é a maximização custo/benefício da prestação de serviços, construindo 

assim a lógica principal da terceirização para os Governos (MORI, 2015). 

 

2.2 Terceirização na Administração Pública 

A partir da reforma administrativa do Estado e com o uso da administração gerencial 

(NPM), a terceirização foi intensificada em território nacional, sendo uma característica 



 

prática da NPM a descentralização. A ideia é que mesmo com a descentralização consiga se 

alcançar a eficiência desejada e que prevaleça a supremacia do interesse público (SANTOS; 

ANDRADE; LIMA, 2019). 

Na Administração Pública brasileira, a terceirização é permitida desde que seja 

utilizada pelo Estado para as atividades que não são consideradas essenciais, como: coleta de 

lixo, transporte público, limpeza e conservação, vigilância, dentre outras. Vedada ou 

indelegável é a terceirização de serviços inerentes ao Estado, como: Justiça, segurança 

pública, defesa nacional, dentre outros (DI PIETRO, 2018).  

A terceirização na Administração Pública brasileira é legítima e acontece quando o 

Estado concede o repasse de serviços de atividades para empresas que aceitam fazê-lo, dentro 

das condições pré-determinadas, com o intuito de que seja mantido o equilíbrio econômico. 

Assim, a Administração fica apenas responsável pela gestão da operação. A terceirização na 

Administração Pública pode ser entendida, portanto, como o repasse de serviços para 

execução através de terceiros, onde o Estado continua responsável por estes (CARVALHO 

FILHO, 2016). 

O que se percebe, quanto a este modelo gerencial, é que houve, por parte da 

Administração Pública, uma forte inspiração nas práticas gerenciais do setor privado, com a 

justificativa para a utilização no setor público de que sua antiga forma de gestão estava 

burocratizada e ultrapassada(SILVA; RIBEIRO, 2017). 

Logo, pode-se dizer que a terceirização de serviços na Administração Pública 

brasileira está inteiramente ligada ao modelo gerencial de Governo, e quando os gestores 

públicos fazem uso desta prática, há intenção clara de diminuição de custos e 

operacionalização dos serviços (SANTOS; ANDRADE; LIMA, 2019). Assim, a exemplo do 

setor privado, está claro que a Administração Pública brasileira faz uso da terceirização com 

foco na política de redução de custos e, ainda, na transferência das responsabilidades 

trabalhistas e previdenciárias, o que ficou mais evidenciado na gestão do ex-Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1995–2003. 

Cabe observar que, quanto à prestação de serviços públicos, a Administração Pública 

brasileira pode fazê-los de forma direta ou indireta; diretamente quando executados pela 

própria Administração; e indiretamente, quando houver, de alguma das formas previstas em 

lei, a delegação a empresas competentes (DI PIETRO, 2018). Porém, Magalhães, Carvalho e 

Saraiva (2011) afirmam que, dado o atual contexto brasileiro, dificilmente encontram-se 

empresas de terceirização realmente qualificadas e competentes, que tenham disponibilidade 

de capital para realizar investimentos (capacitação e treinamento) nos terceirizados, 



 

pagamentos de encargos trabalhistas e previdenciários pontualmente e cumprir com todas as 

obrigações contratuais. 

Giosa e Morales (2017) explicam que para não haver quaisquer problemas, é 

necessário que a Administração Pública se antecipe, através de alguns procedimentos 

analíticos, como por exemplo: diálogo entre gestores, para avaliação da necessidade (ou não) 

de contratação de serviços terceirizados, quais as atividades que serão delegadas e, por fim, os 

critérios da licitação em si e as características que se espera da empresa que será contratada. 

Miranda, Santos e Almeida (2019) lembram que para haver contratação de empresas 

que prestarão serviços terceirizados, de atividades para o setor público, por via de regra, 

deverá acontecer mediante processo licitatório. Ganha aquela que ofertar o menor preço e 

comprovar a viabilidade técnica para execução dos serviços. 

E para que se cumpram as determinações legais da prática de terceirizar, bem como, se 

atinja os objetivos da descentralização dos serviços, com a qualidade, eficiência e redução dos 

custos esperados, é necessário que haja um bom gerenciamento dos contratos administrativos, 

ou seja, uma gestão que se faça presente sendo eficiente na fiscalização, junto as empresas 

com quem a Administração Pública formalizou contrato (BRASIL, 1993). 

 

2.3 Gestão de Contratos Terceirizados no Setor Público 

Khan e Khan (2017) enfatizam que um gerenciamento eficaz dos contratos pode 

desempenhar um papel essencial na relação entre contratante e contratado. Sabendo disto, 

percebe-se mais razões pelas quais o gestor contratual e a equipe à sua disposição, devem ter 

ampla experiência no gerenciamento e capacidade de lidar com questões que envolvam 

controles e responsabilidades (LEE et al., 2019). Neste sentido percebe-se que nosetor 

privado, cada vez mais é possível notar uma percepção de que ao se aplicar recursos na gestão 

dos contratos é fazer com que se tenham garantidos os direitos e deveres constantes no que foi 

previamente estabelecido (SOUZA et. al; 2018).  

A Administração Pública deve manter um alto controle do planejamento e da execução 

dos serviços prestados, o que não é uma tarefa fácil, visto que os contratos podem não ser 

completos e ainda apresentar falhas de execução, daí a importância da atenção que a gestão do 

contrato deve ter para que tais falhas sejam em menor número possível (GOUVÊA; PINTO; 

OLIVEIRA, 2015). Assim, segundo Santos (2018) é importante à atenção para os critérios na 

hora da indicação do gestor e do fiscal, pois não podem ser designados apenas como um mero 

cumprimento de formalidades, mas para fazer com que as ações previstas sejam realizadas de 

forma eficiente.  



 

O bom gerenciamento dos contratos administrativos pode trazer uma sensação de 

segurança e transparência para o Administração Pública, dos investimentos em serviços que 

atendem as demandas coletivas, afastando assim a ideia de que possa haver qualquer indício 

de corrupção(ALVES, 2015). 

Santos (2017) afirma que o gerenciamento eficaz, compreendido através da gestão e 

fiscalização e controles, existe para que os contratos firmados com a Administração Pública 

possam garantir a defesa do interesse público, e terão como resultado a eficiência. Logo, a 

gestão eficiente de contratos se apresenta como uma atividade de grande importância, quando 

se trata da prestação de serviços para o setor público, pois, o foco para além da atividade a ser 

exercida com efetividade e eficiência, deve voltar-se no resguardar da supremacia do interesse 

público(NEVES, 2018). 

Vale ratificar que o regramento sobre a terceirização é muito claro, quando diz que os 

serviços deverão, e não poderão ser acompanhados pela Administração Pública. Nota-se que o 

acompanhamento é uma imposição legal e que acontecerá através de servidores do órgão, 

previamente indicados, desde que preenchidos os requisitos para tal (FERNANDES, 2019). 

Então, é possível afirmar que existem duas vertentes quanto a atuação no 

gerenciamento dos contratos administrativos: a gestão e a fiscalização(GONÇALVES; 

BARAN, 2020).Através da Instrução Normativa de 5/2017 pode-se entender que o gestor é a 

pessoa responsável pelas atividades que dizem respeito a administração do contrato, tendo 

como foco a coordenação e a gestão das atividades relacionadas a fiscalização (BRASIL, 

2017).Está claro ainda que as ações do gestor devem estar voltadas para a administração do 

contrato, em ações que visem coordenação e supervisão, com base na legislação vigente e nas 

devidas documentações(GONÇALVES; BARAN, 2020). 

Para além da gestão do contrato, a fiscalização também é exigida no gerenciamento de 

contratos administrativos, o que acontece através da pessoa do fiscal do contrato, funcionário 

previamente indicado e nomeado através de portaria própria (BRASIL, 1993).Machado 

(2017) descreve o fiscal do contrato como sendo aquele que representa a administração no 

acompanhamento das execuções do contrato, tento que agir de forma a prevenir contratempos 

na execução, bem como a observância do cumprimento das regras pela contratada.  

Fica clara a importância do fiscal para o sucesso na execução das atividades, conforme 

acima já citado, entretanto, se o mesmo não atuar com responsabilidade, agindo de forma 

lesiva, negligente ou imprudente, culposa ou dolosamente, ocasionando prejuízos ao erário 

público, este poderá ser demandado civilmente, criminalmente é ainda responder por 

improbidade administrativa, com base no estatuto a que estiver submetido (MOTA, 2017). 



 

O acompanhamento físico diário, semanal e mensal da execução do contrato é uma 

importante ação para que não ocorram falhas no processo. Ao adotar um procedimento com 

falhas, o fiscal poderá causar sérios prejuízos ao erário público, e comprovados os fatos, este 

será responsabilizado pelos danos (SILVA et al., 2019). 

 Assim, as responsabilidades atribuídas ao gestor e ao fiscal de contrato são essenciais 

e são estas que vão oportunizar a Administração Pública o sucesso dos serviços contratados, 

portanto, além de conhecer o objeto contratado, os mesmos precisam ser idôneos e 

capazes(COELHO, 2017). 

O propósito ao licitar a contratação de serviços é para que haja comprovação de que o 

princípio da isonomia será observado. Ainda que seja selecionada a proposta que demonstrar 

mais vantagens para a Administração(BRASIL, 1993).Assim, a licitação é entendida como o 

processo que envolve a aquisição e/ou a venda de bens, bem como a contratação de serviços. 

É por meio da licitação que a Administração Pública permite que aqueles que desejam prestar 

serviços terceirizados apresentem suas propostas, vencendo àquela que a CPL (Comissão 

Permanente de Licitação) julgar que há mais vantagens (BITTENCOURT, 2012). 

É importante salientar que quando da contratação de serviços, através de processo 

licitatório, se parte do pressuposto de que todas as empresas participantes do certame são 

idôneas e tem capacidade técnica, de pessoal qualificado e capacidade financeira para honrar 

com os encargos e obrigações trabalhistas dos terceirizados, execução dos serviços públicos 

(SILVA et al., 2019).  

Bastos (2016) afirma que a seleção de fornecedor se dá porque nenhuma organização é 

autossuficiente, nem mesmo o Estado. É no momento da seleção que os fornecedores são 

inspecionados, verificadas suas capacidades, qualidades, preços e prazos de entrega, daí a 

importância de se estabelecer os critérios de seleção. 

Diante do exposto fica evidenciado que a contratação de serviços para a 

Administração Pública não é tão simples e exige cautela, devendo possuir uma equipe com 

uma excelente capacidade técnica, uso de métodos modernos e que sejam adequados, 

instrumentos de apoio a decisão, uma boa especificação do serviço e, por fim, a efetivação do 

contrato devidamente gerenciado (FERNANDES, 2017). 

 

3. Considerações Finais 

Este ensaio teórico, obtido a partir de uma breve pesquisa exploratória realizada em 

artigos e estudos de vários autores, possibilitou o alcance e elucidação de diversos conceitos 

relacionados à importância do entendimento acerca da gestão de contratos de serviços 



 

terceirizados pela Administração. A compreensão da gestão de contratos no setor público 

permite um melhor controle da contingência da Administração Pública, na medida em que se 

estabelecem mecanismos para apontar os riscos envolvidos em cada fase do contrato, 

orientando o gestor para os cuidados que se deve ter de modo a mitigá-los, evitando, assim, 

potenciais prejuízos. 

Foi possível verificar que a gestão, ou gerenciamento, de contratos se apresenta como 

um instrumento essencial para a consecução de dois objetivos primordiais do profissional 

prestador de serviços: I) o controle das contingências; e II) a satisfação do cliente, seja com o 

resultado desejado do trabalho, física ou materialmente considerado, seja com a conservação e 

valorização da relação entre o contratante e contratado, decorrente do reconhecimento de sua 

capacidade técnica e principalmente administrativa.  
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