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RESUMO 

BRIGIDO, E. M.M: Contribuicao de Estudo Sobre a Gestao e Controle de 

Contratos de empresas Terceirizadas no lnstituto Paranaense de AssistEmcia 

Tecnica e Extensao Rural do Parana - EMATER 2009. 

Este trabalho busca identificar posslveis falhas na administragao de contratos 
terceirizados no lnstituto Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do 
Parana, evidenciando os metodos de controle utilizados, para orientar os gestores 
no processo de gerenciamento e controle de contratos, apresentar as vantagens, 
desvantagens e limitag6es dos contratos de gestao, como instrumento de 
planejamento e controle, para a Administragao Publica. 0 estudo foi realizado 
atraves de uma pesquisa explorat6ria, com a finalidade de obter embasamento 
te6rico sabre o assunto, a qual revelou que o contrato de gestao pode ser urn 
instrumento eficaz, se for executado de acordo com a legislagao atraves de uma 
ampla autonomia de gestao, urn born acompanhamento e avaliagao de resultados. 
Atraves da analise dos relat6rios mensais foi posslvel identificar os pontos fortes e 
fracas do acompanhamento existente e sugerir melhorias. Existem varios tipos de 
controle aplicaveis na administragao publica, dentre os quais se destacam o controle 
interno, controle externo, controle legislative, controle judicial, controle social e 
controle pelo Tribunal de Contas. Hoje, o controle estrutura-se na forma dos modelos 
aplicados aos grandes centros empresariais, levando-se em conta alem dos 
aspectos legais, o aspecto da gradativa melhoria da administragao. A intima relagao 
entre a democratizagao do Estado e a ampliagao da utilizagao do contrato 
adm inistrativo. 

Palavras-chave: Gestao, Contratos, Terceirizagao, Administragao Publica. 
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1 INTRODUCAO 

0 contrato administrative e celebrado pela Administragao Publica, com base 

em normas de direito publico, com o prop6sito de satisfazer as necessidades de 

interesse publico. 

Os contratos administrativos sao formais, consensuais, comutativos. As 

normas gerais sobre contrato de trabalho sao de competencia da Uniao, podendo os 

Estados, Distrito Federal e Municfpios legislarem supletivamente. (Lei 8666/93 

Estatuto das Licitag6es e Contratos). 

0 acompanhamento e fiscalizagao do contrato pode ser realizado pela 

Administragao Publica, ou pessoa denominada gestor de contratos. 

A falta de acompanhamento e controle das regras estabelecidas em contrato 

possibilita a aplicagao de penalidades, sang6es aplicadas ao contratado pela 

inexecugao total ou parcial do contrato, as mais leves sao a advertencia e a multa, 

as mais graves sao a suspensao temporaria de participagao em licitagao e 

impedimenta de contratar com a Administragao por prazo nao superior a 2 (dois) 

anos, e declaragao de idoneidade para licitar e contratar com a Administragao 

Publica, de acordo com o previsto em contrato. 

Para o contratante cabe o prejufzo com servigos contratados que nao 

estejam sendo devidamente realizados e possibilidade de arcar com as dfvidas 

deixadas pela contratada perante encargos e contribuig6es trabalhista. 

Diante deste contexte a questao desta pesquisa e: Qual o impacto da falta 

de gerenciamento e controle adequado dos contratos terceirizados no Institute 

Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Parana? 

0 gerenciamento e controle sao de suma importancia. E indispensavel urn 

controle rfgido sobre o andamento dos servigos prestados e do recolhimento das 

obrigag6es legais. lsso evita o desperdfcio, o retrabalho e as penalizag6es legais. 

0 acompanhamento e o controle dos contratos, quando realizado 

corretamente, trazem maior seguranga para a empresa contratante no que se refere 

a futuras ag6es trabalhistas e penalizag6es previstas nas clausulas contratuais. 

Este estudo se justifica pela necessidade de aprimorar o gerenciamento e 

controle de contratos de servigos terceirizados a fim de facilitar a prestagao de 



10 

contas e a tomada de decisao, voltada a solugao de problemas da gestao de 

contratos da administragao publica. 

0 estudo tern relevancia econ6mica, pois contribuira com implicag6es 

praticas para a instituigao, atraves de uma proposta de procedimentos orientando o 

gerenciamento e controle de contratos, evitando prejuizos com os servigos 

contratados. 

Gada vez mais as atividades meio vern sendo terceirizadas, para que as 

empresas concentrem seus esforgos na atividade fim. Porem o desafio e terceirizar 

com seguranga, eficiencia e sem perder a qualidade. 

No entanto, boa parte dos terceirizados nao cumpre o contrato, nao 

possuem qualidade na prestagao dos servigos e a empresa contratante, por sua vez, 

paga, nao multa nem rescinde o contrato. Assim os terceirizados fazem cada vez 

menos e ganham cada vez mais a fatura cheia. 

0 contrato administrative deve ser aprovado por instrumento. A forma deve 

ser escrita, qualquer alteragao devera ser feita por meio de termo aditivo, as minutas 

devem ser aprovadas pela assessoria juridica, deve haver previsao orgamentaria e 

financeira e ser celebrado com prestagao de garantia. Os contratos administrativos 

devem ser arquivados em ordem cronol6gica juntamente com o registro de seus 

extratos. 

A formulagao do objetivo geral de urn projeto pode ajudar a realizagao futura, 

positiva das atuais condig6es negativas do problema. 

Os objetivos devem ser formulados sempre como a solugao de urn problema 

eo aproveitamento de uma oportunidade. Estes objetivos sao mais genericos e nao 

podem ser assegurados somente pelo sucesso do projeto, dependem de outras 

condicionantes. 

Objetivo geral deste estudo e identificar possiveis falhas na administragao de 

contratos terceirizados no Institute Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao 

Rural do Parana, evidenciando os metodos de controle utilizados, para orientar os 

gestores no processo de gerenciamento e controle de contratos. 

Objetivos especificos deste estudo sao: Fundamentar teoricamente 

apresentando os principais conceitos sobre a tematica estudada; identificar os 

metodos de gerenciamento existentes; realizar levantamento sobre o recolhimento 

das guias de contribuigao, salarios e encargos; identificar as principais regras 
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estabelecidas em contrato, cujo seu cumprimento nao esta satisfat6rio; apresentar 

uma proposta com os procedimentos que possam orientar para o gerenciamento e 

controle dos contratos. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

A fundamentagao te6rica realizada tern a finalidade de nortear o 

entendimento atual sobre o tema. A pesquisa bibliografica e fundamental para a 

base de uma pesquisa academica, ajuda a planejar o trabalho a ser desenvolvido, 

primeiramente atraves de conceitos de diversos autores. 

Para dar suporte a esta monografia, sera realizada uma revisao te6rica 

sobre: gerenciamento empresarial, controle, gerenciamento de contratos, contratos, 

tipos de contrato, tipos de empresas e terceirizagao. 

2.1 GERENCIAMENTO EMPRESARIAL 

As constantes mudangas no mundo corporativo exigem uma visao 

estrategica para enfrentar os desafios, buscando competencias e habilidades para 

gestao em diferentes areas. 

Urn born gerenciamento empresarial esta ligado a estrategias competitivas 

cuja finalidade e agregar valor ao neg6cio da empresa, fazendo com que ela se 

posicione no mercado em que atua e se destaque da concorrencia. 

Segundo Weiszflog (1998, p. 98): "Gerenciamento e ato ou efeito de manter 

a integridade ffsica e funcional dos empregados e equipamentos proposto pela 

empresa para se ter maior produtividade e harmonia em seu ambiente de trabalho". 

As qualidades necessarias aos gerentes sao: 

lnterpessoais: deve atuar como figura de proa que compreende todas as 
atividades nas quais o gerente represente, como lfder, nao e uma atividade 
isolada, estao estritamente relacionadas com a condigao da equipe do 
trabalho; ligag6es entre diversos grupos existentes na empresa e fora dela, 
isso permite fazer o intercambio de recursos e informag6es necessarias 
para trabalhar. 

Processamento de informag6es: deve monitorar as informag6es coletadas 
no mercado e na empresa, deve atuar como porta voz. 

Decis6es: deve ser empreendedor o gerente atua como iniciador e 
planejador, administrador de recursos e negociador. (MAXIMILIANO, 2000, 
p. 40) 

No ambito empresarial as competencias e habilidades de relacionamento 



13 

interpessoal, e profissional dentro da organizagao tornam-se cada vez mais 

necessarias aos gerentes. 

Habilidades e competencias sao as qualificag6es que uma pessoa deve ter 
para ocupar urn cargo e desempenha-lo eficazmente. As competencias 
especificas que sao necessarias para ocupar urn cargo de gerente depende 
do nfvel hierarquico, das tarefas do gerente, do tipo de organizagao e de 
outros fatores. De forma geral, as competencias gerenciais sao classificadas 
em tres categorias: conhecimentos, habilidades e atitudes. (MAXIMILIANO, 
2000, p.41) 

lsso faz com que os departamentos da empresa interajam, trazendo 

resultados positivos para a organizagao. 

2.2 GERENCIAMENTO NA ADMINISTRACAO PUBLICA 

lnicialmente cabe compreender o conceito de Administragao publica, que de 

acordo com Tostes {2004, p. 94): "e urn conjunto de 6rgaos institufdos para a 

consecugao dos objetivos do Governo; em sentido material, e o conjunto das 

fungoes necessarias aos servigos publicos em geral; em acepgao operacional e o 

desempenho perene e sistematico, legal e tecnico, dos servigos pr6prios do estado 

ou por ele assumidos em beneffcio da coletividade". 

Nas palavras de Moreira Neto {2002, p. 1 09) o conceito de Administragao 

Publica sintetiza-se como: "Atividades preponderantemente execut6rias, definidas 

por lei como fungoes do Estado, gerindo recursos para a realizagao de objetivos 

voltados a satisfagao de interesses definidos como publicos". 

Ainda, Souza Junior (2003, p.06) assim define: "0 conjunto de 6rgaos e de 

atos destinados a salvaguarda dos interesses publicos, bem-estar social, garantia 

dos direitos individuais e preenchimento das finalidades do governo em relagao ao 

Estado". 

A Administragao Publica no Brasil, com a evolugao do estado, formatou-se 

em tres modelos classicos de gestao, quais sejam: o patrimonialista, o burocratico e 

o gerencial. 

No ano de 1967 ocorreram algumas alterag6es substanciais na gestao 
administrativa brasileira, como a edigao do Decreta-Lei 200/1967, 
considerado o primeiro marco da Administragao Publica Gerencial. Esta 
norma preconizava a superagao da burocracia e estabelecia princfpios que 
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possibilitavam o planejamento, a gestao or<_;:amentaria, a descentralizagao e 
a coordena<_;:ao das atividades administrativas e o controle de resultados. 
(CASTRO, 2007, p. 80-81) 

Para que ocorra urn born gerenciamento de contratos o controle e a 

ferramenta essencial. 

0 controle possibilita avaliar o desempenho real, diante ao previsto no 

planejamento facilitando a adogao de medidas corretivas. 

Conforme Attie, {1993, p.61): "0 controle interno compreende o plano de 

organizagao e todos os metodos e medidas adotadas na empresa para salvaguardar 

seus ativos, verificar a exatidao e fidelidade dos dados contabeis, desenvolver a 

eficiencia nas operag6es e estimular o seguimento das polfticas administrativas 

prescritas". 

No ambito da administragao publica, o controle assumiu urn papel 

importante, impondo limites a atuagao do governo e orientando a melhor utilizagao 

dos recursos disponfveis de forma organizada e ponderada. 

De acordo com Souza, (2004, p. 560) o controle e "poder-dever de inspegao, 

registro, exame, fiscalizagao pela propria Administragao, pelos demais poderes e 

pela sociedade, exercidos sabre conduta funcional de urn poder, 6rgao ou 

autoridade com o fim precfpuo de garantir a atuagao da Administragao em 

conformidade com os padr6es fixados pelo ordenamento jurfdico." 

Existem varios tipos de controle aplicaveis na administragao publica, dentre 

os quais se destacam o controle interno, controle externo, controle legislativo, 

controle judicial, controle social e controle pelo Tribunal de Contas. 

2.3.1 Controle lnterno 

0 Supremo Tribunal Federal editou duas sumulas a respeito do controle 

interno: Sumula 346: "A Administragao Publica pode declarar a nulidade de seus 

pr6prios atos" 

Sumula 473: "A Administragao pode anular seus pr6prios atos quando 
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eivados de vfcios ilegais, porque deles nao se originam direitos, ou revoga-los, por 

motivo de conveniemcia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e 

ressalvada, em todos os casas, a apreciagao judicial". 

Nas palavras de Nogueira e Pires, (2004 p.01) "0 controle interne visa ao 

cumprimento do principia da legalidade, a observancia dos preceitos da "boa 

administragao", a estimular a agao dos 6rgaos, a verificar a conveniemcia e a 

oportunidade de medidas e decisoes no atendimento do interesse publico, a verificar 

a proporgao custo-beneffcio na realizagao das atividades e a verificar a eficacia de 

medidas na solugao de problemas". 

A implantagao de urn sistema de controle interne na Administragao Publica e 

uma exigencia legal. Na Constituigao Federal brasileira, esta exigencia esta 

expressa em seus artigos 31, 70 a 75, onde se enfatiza a fiscalizagao contabil, 

financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial da Uniao, Estados e Municfpios. 

De acordo com a Lei 4320/1964 alem da exigencia Constitucional, a 

expressao controle interne normas gerais de direito financeiro para elaboragao e 

controle dos orgamentos e balangos da Uniao, dos Estados, dos Municfpios e do 

Distrito Federal, que em seu artigo 75 destaca as competencias do Sistema de 

Controle lnterno. 

0 Controle lnterno, nos termos do artigo 74 da Constituigao Federal, tern 

como principais fungoes: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execugao dos programas de governo e dos orgamentos da Uniao; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e 
eficiencia, da gestao orgamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e 
entidades da administragao federal, bern como da aplicagao de recursos 
publicos par entidades de direito privado; 
Ill - Exercer o controle das operag6es de credito, avais e garantias, bern 
como dos direitos e haveres da Uniao; 
IV - apoiar o controle externo no exercfcio de sua missao institucional. 
(CONSTITUIQAO FEDERAL, 1988, art. 74) 

0 Sistema de Controle Interne e essencial para a Administragao Publica, 

sanando suas eventuais falhas, verificando seus atos em conformidade com o 

ordenamento jurfdico, bern como analisar e avaliar os resultados obtidos, com a 

finalidade de buscar a maxima eficiencia. 
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0 controls interno tambem pode ser exercido mediante provocagao. Os 

instrumentos mais utilizados e geralmente citados na doutrina, para este exercfcio 

assim podem ser compreendidos: direito de petigao, reclamagao, recursos 

administrativos, representagao, pedido de reconsideragao, recurso hierarquico, 

pedido de revisao e processo administrativo. 

0 direito de petigao esta previsto na Constituigao Federal, entre os direitos e 

garantias fundamentais, no artigo 5°, inciso XXXIV, onde: "e assegurado o direito de 

petigao em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, desde que 

haja a possibilidade jurfdica do administrado de provocar a administragao para que 

esta exerga seu dever". 

Para Souza, {2004, p.570): "Os recursos administrativos sao cabfveis contra 

as decis6es internas da Administragao, visando o reexame necessaria de urn ato 

administrativo. E importante destacar que a interposigao de recursos administrativos 

nao impede 0 acesso as vias judiciais". 

A representagao e a denuncia de irregularidade, ilegalidade ou condutas 

abusivas feitas perante a propria administragao. 

Segundo Souza, 2004, p.571) "Esta prevista no artigo 74, § 2° da 

Constituigao Federal, que estabelece que "qualquer cidadao, partido polftico, 

associagao ou sindicato e parte legftima para, na forma da lei, denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da Uniao". 

A reclamagao administrativa, no conceito de Di Pietro, citada por Souza 

(2004, p. 572), tern o seguinte conceito: "A reclamagao administrativa e o ato pelo 

qual o administrado, seja particular ou servidor publico, deduz uma pretensao 

perante a Administragao Publica, visando obter o reconhecimento de urn direito ou a 

corregao de urn erro que I he cause lesao ou ameaga de lesao". 

De acordo com Souza (2004, p. 572) "0 pedido de reconsideragao, e aquele 

dirigido a mesma autoridade que expediu determinado ato, requerendo a sua 

invalidagao ou modificagao". 

Para que as atividades das organizag6es sejam asseguradas com exatidao 

e coer€mcia aos objetivos pretendidos com respeito a legislagao vigente, ha 

necessidade de criar instrumentos que resultem no adequado cumprimento das 

determinag6es estabelecidas, e no caso de descumprimento, que evidenciem o 

desvio. Tais instrumentos sao chamados de controles internos. 
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0 controle interno decorre do poder de auto tutela da administragao, que 

permite a esta rever seus pr6prios atos quando ilegais, inoportunos ou 

inconvenientes. 

Controle interno e todo aquele realizado pela entidade ou 6rgao responsavel 
pela atividade controlada, no ambito da propria administragao. Assim, 
qualquer controle efetivado pelo Executivo sobre seus servigos ou agentes 
e considerado interno, como interno sera tambem 0 controle do legislativo 
ou do Judiciario, por seus 6rgaos de administragao, sobre seu pessoal e os 
atos administrativos que pratiquem. (ROCHA, 2001, p. 32). 

Almeida (1996, p. 50} refere-se a controle interno como: "urn conjunto de 

procedimentos, metodos ou rotinas com o objetivo de proteger os ativos, produzir 

dados contabeis confiaveis e ajudar a administragao na condugao dos neg6cios da 

empresa." 

A administragao exerce o controle interno sobre seus atos com o fim de 
ajusta-los dentro dos princfpios e normas pertinentes, e disp6e dos 
seguintes instrumentos: 
I - Homologagao, aprovagao, revogagao e invalidagao; 
II- Fiscalizagao hierarquica; 
Ill - Fiscalizagao contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial 
interna. (SOUZA, 2004, p.564). 

0 Sistema de controle interno e essencial para a Administragao Publica, 

para que esta possa sanar suas eventuais falhas, verificar seus atos em 

conformidade com o ordenamento juridico, bern como analisar e avaliar os 

resultados obtidos, com a finalidade de buscar a maxima eficiencia. 

0 controle das atividades administrativas no ambito da administragao publica 

e urn dos meios pelos quais se exercita o poder hierarquico da administragao. Os 

6rgaos superiores controlam os inferiores, fiscalizando o cumprimento das normas e 

a execugao de suas atribuig6es, bern como os atos e o desempenho dos servidores. 

2.3.2 Controle Externo 

0 controle externo e de vital importancia, visto que constitui urn mecanisme 

de controle totalmente desvinculado da estrutura administrativa e imparcial em 

relagao a atividade que sera objeto de controle. 
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Romeu Bacellar Filho, citado por Castro (2007, p.118) destaca que: "Desde 

o advento do Estado Social e Democratico de Direito, constatou-se a necessidade 

do estabelecimento de mecanismos de controle que possam ser exercidos por 

agentes que estejam fora da estrutura administrativa e que sejam, por assim dizer, 

totalmente desvinculados e imparciais em relagao a atividade que sera objeto do 

controle". 

Castro {2007, p. 118) define controle externo da administragao publica como: 

"[ ... ] aquele exercido pelo Poder Legislative com apoio dos Tribunais de Contas, pelo 

Poder Judiciario e pela sociedade atraves do controle social." 

0 controle externo e aquele desempenhado por 6rgao apartado do outro 
controlado, tendo por finalidade a efetivagao de mecanismos, visando 
garantir a plena eficacia das ag6es de gestao governamental, porquanto a 
Administragao publica deve ser fiscalizada, na gestao dos interesses da 
sociedade, por 6rgao de fora de suas partes, impondo atuagao em 
consonancia com os principios determinados pelo ordenamento jurfdico, 
como os da legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, 
publicidade, motivagao, impessoalidade, entre outro. (GUERRA, 2005, p. 
108) 

Para Castro (2007, p. 119), "0 Poder Legislative e aquele realizado pelas 

casas parlamentares, sendo Senado e Camara dos Deputados, Assembleias 

Legislativas e Camaras de Vereadores. Os meios utilizados sao: Comiss6es 

Parlamentares de lnquerito, Convocagao de Autoridades, pedidos escritos de 

informagao, fiscalizagao contabil, financeira e orgamentaria, sustagao dos atos 

normativos do executive". 

Ja o controle judicial para Castro (2007, p. 119) "em linhas gerais e aquele 

realizado pelo Poder Judiciario, sabre os atos da administragao, mediante provagao". 

Este controle tern matriz Constitucional, em seu art. 5°, XXXV, que diz: "a lei 

nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesao ou ameaga de dire ito". 

lsto porque, no Brasil, vigora o sistema de jurisdigao unica, cabendo 

exclusivamente ao Judiciario decidir toda e qualquer demanda sabre aplicagao do 

Direito ao caso concreto. Os meios para efetivagao do controle judicial sao: 

Mandado de Seguranga, Agao Popular, Agao Civil Publica, Mandado de lnjungao, 

Habeas Data, Agao Direta de lnconstitucionalidade, Habeas Corpus. 



19 

2.3.3 Controls Social 

0 Controls Social, nas palavras de Castro (2007, p. 136) assim pode ser 

definido: "E urn instrumento disposto pelo constituinte para que se permita a atuagao 

da sociedade no controls das ag6es do estado e dos gestores publicos, utilizando de 

qualquer uma das vias de participagao democratica". 

Nesta forma de controls, destacada no art. 74, §2° da Constituigao Federal, 

onde: "E atribufdo a qualquer cidadao, partido polftico, associagao ou sindicato, na 

forma de lei, competencia para denunciar ilegalidades ou irregularidades na 

Administragao Publicae denunciar perante OS Tribunais de Contas. Este controls e 
advindo da propria evolugao do Estado e do conceito de Democracia". 

2.3.4 Controls pelo Tribunal de Contas 

Os Tribunais de Contas sao 6rgaos especializados, com competencias 

constitucionais exclusivas, que exercem o Controls Externo. 

Guerra, (2005, p. 01) esclarece que: "Os tribunais de contas atuam de forma 

independente, exercendo o controls externo, e o produto dessa agao destina-se a 

auxiliar o Poder Legislativo em sua incumbemcia constitucional". 

As competencias dos Tribunais de Contas estao arroladas no artigo 71 da 

Constituigao Federal, quais sejam: 

Art. 71. 0 controle externo, a cargo do Congresso Nacional, sera exercido 
com o auxilio do Tribunal de Contas da Uniao, ao qual compete: 
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da Republica, 
mediante parecer previa que devera ser elaborado em sessenta dias a 
contar de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsaveis par 
dinheiros, bens e valores publicos da administragao direta e indireta, 
inclufdas as fundag6es e sociedades institufdas e mantidas pelo Poder 
Publico federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejufzo ao erario publico; 
Ill - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissao de 
pessoal, a qualquer tftulo, na administragao direta e indireta, inclufdas as 
fundag6es institufdas e mantidas pelo Poder Publico, excetuadas as 
nomeag6es para cargo de provimento em comissao, bern como a das 
concess6es de aposentadorias, reformas e pens6es, ressalvadas as 
melhorias posteriores que nao alterem o fundamento legal do ato 
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concess6rio; 
IV - realizar, por iniciativa propria, da Camara dos Deputados, do Senado 
Federal, de Comissao tecnica ou de inquerito, inspec;:oes e auditorias de 
natureza contabil, financeira, orc;:amentaria, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario, e 
demais entidades referidas no inciso II; 
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo 
capital social a Uniao participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 
tratado constitutivo; 
VI - fiscalizar a aplicac;:ao de quaisquer recursos repassados pela Uniao 
mediante convenio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congeneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Municipio; 
VII - prestar as informac;:oes solicitadas pelo Congresso Nacional, por 
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comiss6es, sobre 
a fiscalizac;:ao contabil, financeira, orc;:amentaria, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspec;:oes realizadas; 
VIII - aplicar aos responsaveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanc;:6es previstas em lei, que estabelecera, 
entre outras cominac;:6es, multa proporcional ao dano causado ao erario; 
IX - assinar prazo para que o 6rgao ou entidade adote as providencias 
necessarias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
X - sustar, se nao atendido, a execuc;:ao do ato impugnado, comunicando a 
decisao a Camara dos Deputados e ao Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 
apurados. (CONSTITUIQAO FEDERAL, 1988, Art. 71) 

De acordo com Guerra (2005, p.01 ), cum pre salientar que, "o auxilio 

prestado pelos Tribunais de Contas nao o torna 6rgao auxiliar hierarquicamente. 

Significa que, o exerclcio do controle a cargo do Poder Legislative nas competencias 

previstas no artigo 71 da Constituigao Federal, depende da atuagao dos Tribunais de 

Contas, nao podendo ser exercido sem a participagao destes". 

Os Tribunais de Contas sao 6rgaos de suma importancia na organizagao 

estatal, visto que asseguram que o Estado mantenha-se atrelado as suas fungoes. 

Os Tribunais de Contas atuam no aspecto tecnico do controle, abrangendo 

aspectos contabeis, financeiros, orgamentarios, operacionais e patrimoniais. 

2.3.5 Controle na Administragao Publica 

Com o advento do Estado Democratico, que deixou para tras a 

administragao patrimonialista tornou-se claro que os bens e receitas do Estado nao 

seriam mais vistos como pertences do soberano, mas como pertencente a toda 

coletividade para atendimento das necessidades desta. 

Assim sendo, o controle assumiu urn papel importante na administragao, 
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impondo limites a atuac;ao do governo e orientando a melhor utilizac;ao dos recursos 

disponfveis de forma organizada e ponderada. 

No setor publico, a preocupac;ao com mecanismos de controle interno vern 

se firmando perante as autoridades governamentais, com o objetivo de obter 

elementos para a formulac;ao de diretrizes de ac;ao administrativa, proporcionar 

condic;6es de otimizac;ao do desempenho das fungoes de planejamento, 

programac;ao execuc;ao orc;amentaria, manter nfveis adequados de orientac;ao, 

coordenac;ao e controle patrimonial e financeiro. 

A finalidade do controle e a de assegurar que a Administra~ao atue em 
consonancia com os principios que lhe sao impastos pelo ordenamento 
jurfdico, como os da legalidade, moralidade, finalidade publica, publicidade, 
motiva~ao, impessoalidade; em determinadas circunstancias, abrange 
tambem o controle chamado de merito e que diz respeito aos aspectos 
discricionarios da atua~ao administrativa. (DIPIETRO, 2007, p. 670) 

A administrac;ao responsavel da gestao publica trabalha com base em 

orc;amento equilibrado, sendo o controle uma func;ao administrativa que devera ser 

exercido em todas as atividades e nfveis, no sentido de procurar atingir as metas 

com 0 maximo de eficiencia e eficacia. 

Segundo Carvalho Filho (2007, p. 809) "Os mecanismos de controle vao 

assegurar a garantia dos administrados e da propria administrac;ao no sentido de ver 

alcanc;ados esses objetivos e nao serem vulnerados direitos subjetivos dos 

indivfduos nem as diretrizes administrativas". 

A Constituic;ao Federal brasileira estabelece urn sistema de controle 

baseado na separac;ao dos poderes, pelo sistema de controle de cada poder, pelo 

controle exercido pelo Poder Legislativo, com o auxflio do Tribunal de Contas e pelo 

controle social, atraves de mecanismos de atuac;ao da sociedade. 

0 Controle, alem da sua obrigatoriedade decorrente da legislac;ao brasileira, 

e de extrema importancia para impedir que a administrac;ao publica se distancie dos 

objetivos e interesses publicos, bern como desatenda os princfpios e normas legais. 

Nas palavras de Carvalho Filho (2007, p. 810), "[ ... ]o controle tern a natureza 

de urn princfpio fundamental da Administrac;ao Publica, nao podendo ser dispensado 

ou recusado por nenhum 6rgao administrativo, devendo ser exercido em todos os 

nfveis de poder". 
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Hoje, o controls estrutura-se na forma dos modelos aplicados aos grandes 

centres empresariais, levando-se em conta ah§m dos aspectos legais, o aspecto da 

gradativa melhoria da administragao. 0 controls e um grande auxiliador na 

verificagao das metas e resultados, contribuindo para eficiencia e eficacia da 

Administragao, traduzidas na capacidade de gerar beneffcios, ampliando e 

aperfeigoando os servigos publicos ofertados a sociedade. 

Entender a finalidade dos sistemas de controles internes e seus mecanismos 

no ambito da administragao publica e entender quais sao OS objetiVOS preconizados, 

e um elo vital para garantir que o poder publico alcance os objetivos almejados em 

suas ag6es, observando, ainda, os preceitos legais e normativos. 

Os mecanismos de controls permitem o ajustamento ou a corregao dos 

rumos para o atendimento das metas e programas aprovados e subsidiam novas 

planejamentos. A ausencia de controls traz como consequencia a nao-corregao dos 

rumos, gerando desperdfcio e mau usa dos recursos publicos, facilitando, inclusive, 

a corrupgao e os desvios, obrigando a sociedade, responsavel pelo custeio do 

Estado, a arcar com custos maiores. 

2.4 CONTRATOS 

Contratos sao acordos entre duas ou mais pessoas que transferem entre si 

algum direito ou se sujeitam a alguma obrigagao, convengao, ajuste ou acordo. 

Na Administragao Publica, os contratos sao denominados de contratos 

administrativos que em regra e designagao que se da ao contrato firmado entre o 

particular e o poder publico, a fim de assegurar o funcionamento de um servigo 

publico ou de um neg6cio publico, quando tal contrato esta subordinado as regras 

especiais do direito publico. 

De acordo com Melo (2007, p. 560 e 561) contrato e: "[ ... ] um tipo de avenga 

travada entre a administragao e terceiros na qual, par forga de lei, de clausulas 

pactuadas ou do tipo de objeto, a permanencia do vfnculo e as condig6es 

preestabelecidas as sujeitam a cambiaveis imposig6es de interesse publico, 

ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado". 

0 universe de possibilidades de contratos e vasto. Para Justem Filho (2001, 

p. 40) "0 objeto dessas relag6es jurfdicas (ou seja, o tipo de prestagao) podera ser 
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de diversa natureza. Par um lado, a expressao "contrato administrative" ja seria 

suficiente para delimitar o ambito de aplicagao da Lei, par outro, podem existir 

especies de contratos administrativos que nao se enquadram na enumeragao legal". 

De acordo com a Lei 8666/93 Um contrato administrative devera canter, 

dentre outros, as seguintes clausula: "Qualificagao do contratante e do contratado; 

objeto e seus elementos; execugao au forma de fornecimento; valor, condigao de 

pagamento, reajuste de pregos; garantias oferecidas para assegurar sua execugao; 

direitos e responsabilidades das partes; casas de rescisao". 

Uma das principais caracterfsticas do contrato administrative e a 

necessidade de previa licitagao, que segundo Justem Filho (2001, p.40) significa: 

"um procedimento administrative formal, realizado sob regime de direito publico, 

previsto a uma contratagao, pel a qual a Administragao seleciona com quem contratar 

e define as condig6es de direito e de fato que regularao essa relagao jurfdica futura." 

Porem o que de fato diferencia o contrato administrative do contrato de 

direito privado sao as chamadas clausulas exorbitantes. Para Venosa (1997, p.167) 

"Sao elas reflexes da preponderancia do interesse publico nesses contratos. Com 

elas o Estado assegura certas vantagens". 

Dentre as clausulas exorbitantes esta a exigencia de garantia, a alteragao 

unilateral, a anulagao de restrig6es a execugao do contrato nao cumprido. 

2.4.1 Gerenciamento de Contratos 

A implementagao do setor de gestae de contratos, objetiva ter o 

cumprimento das clausulas contratuais, diminuindo o custo operacional com 

terceiros. 0 gestor de contratos e 0 representante da administragao para 

acompanhar a execugao do contrato, assim deve agir de forma pr6-ativa e 

preventiva, observar o cumprimento pela contratada das regras previstas no 

instrumento contratual e buscar as resultados esperados. Devera ter as seguintes 

atribuig6es: ldentificar as necessidades internas a serem atendidas par terceiros; 

redigir, revisar e proper as contratos com terceiros, au seja, deve participar 

ativamente na elaboragao do contrato; ajudar a selecionar as fornecedores; exigir o 

cumprimento do contrato, buscando qualidade, economia e minimizagao de riscos; 

tamar providencias e iniciativas de ajuste no contrato; acompanhar as 
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acontecimentos e documenta-los; fiscalizar a execugao do contrato. 

Quadro 1: Atribuig6es do gestor de contratos 

PRINCIPAlS ATRIBUICOES DOS GESTORES DE CONTRA TO 
1 ldentificar as necessidades internas a serem atendidas por terceiros; 

Redigir, revisar e propor os contratos com terceiros, ou seja, deve participar ativamente na 

2 elaboragao do contrato; 

3 Ajudar a selecionar os fornecedores; 

4 
Exigir o cumprimento do contrato, buscando qualidade, economia e minimizagao de riscos; 

5 Tomar providemcias e iniciativas de ajuste no contrato; 

6 Acompanhar os acontecimentos e documenta-los; 

7 Fiscalizar a execugao do contrato. 
Fonte: Elaborado pela autora (201 0) 

Seguindo estas atribuig6es, os gestores de contrato terao maior controle 

sabre o andamento dos servigos contratados. 

Por imposigao legal a execugao do contrato sera acompanhada e 
fiscalizada por representante da administragao especialmente designado 
para a fungao de gestor, para tomar as providencias necessarias ao fiel 
cumprimento do ajuste, tendo por parametro os resultados previstos no 
contrato. As decis6es e providencias que ultrapassarem a sua competencia 
deverao ser encaminhadas as seus superiores, em tempo habil, para a 
adogao das medidas convenientes. (Lei 8.666/93, Artigo 58, inciso Ill, c/c 
artigo 67) 

Dentre as atribuig6es do gestor de contratos esta o acompanhamento de sua 

execugao. Segundo a Lei 8666/93 "o gestor de contrato tern autoridade para 

acompanhar o desenvolvimento do contrato, possibilitando corrigir no tempo certo 

eventuais irregularidades". 

De acordo com o art. 66 da Lei 8.666/93, "o contrato devera ser executado 

fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas estabelecidas e as normas 

constantes da citada lei, respondendo cada qual pelas conseqOencias de sua 

inexecugao total ou parcial". 

Para que a gestao de urn contrato seja eficaz, a empresa contratante nao 

pode, por exemplo, pedir a substituigao do funcionario terceirizado, isso e 
competencia da empresa contratada cujo funcionario possui vinculo empregatlcio. 

Havendo falhas que interfiram no cumprimento do resultado final do servigo, o gestor 
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devera aplicar multa, conforme estipulado no contrato. Par isso, e muito importante 

redigir contratos que estipulem multas pelo descumprimento de qualquer item 

firmado contratualmente, de modo que as multas sejam utilizadas como instrumento 

de controle de qualidade dos servigos e produtos fornecidos pelo terceiro, bern como 

gerenciar e fiscalizar o terceiro. 

2.5 TIPOS DE EMPRESA 

Nas palavras de Barreto Filho (1969, p.68) "empresa e o sfmbolo da 

realidade economica submetida ao direito mercantil, ou, em outras palavras, e o 

pressuposto jurfdico da comercialidade". 

De acordo com a Constituigao da Republica (1988 art. 82):, "ha tn3s setores 

de propriedade de meios de produgao: o setor publico, o setor privado e o setor 

cooperativo e social. As empresas do setor privado assumem basicamente duas 

formas: a de comerciante em nome individual e a de sociedade (forma esta que se 

divide em varias, comegando pela bifurcagao entre sociedades civis e comerciais)". 

Para Machado (1956, p.32) "As empresas do sector publico assumem 

basicamente tambem duas formas: a de empresa publica em sentido formal e a de 

sociedade com capitais totalmente publicos ou, nas quais o Estado ou outras 

entidades publicas estaduais possam exercer, isolada ou conjuntamente, de forma 

direta ou indireta, uma influencia dominante". 

Nas palavras de Cretella Junior {1993, p. 97), "A empresa pode ser dotada 

de personalidade jurfdica, para entrar no mundo do direito. Conforme o sistema, 

entao, a empresa podera ser empresa privada ou empresa publica". 

2.5.1 Empresa Privada 

Segundo Cretella Junior (1993, p. 98) "Par privada entende-se aquela 

empresa que nao e de propriedade do Estado, ou seja, seu proprietario possui todos 

os direitos sabre ela". 

As empresas privadas tern como finalidade a produgao rentavel de bens ou 

servigos, constitui-se basicamente de urn grupo de pessoas, cuja satisfagao e o 

desenvolvimento pessoal, seguem o foco no mesmo objetivo comum. 
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2.5.2 Empresa Publica 

Para Meirelles (1998, p. 134): "Por publica, entende-se a empresa com 

personalidade de direito privado, regulada pelo direito comercial, organizada para a 

produc;:ao, mas cujo comerciante e o Estado. A empresa publica se regula conforme 

as empresas privadas, mas nao em sua integralidade, devido a presenc;:a do Estado 

como comerciante, alem de nao objetivar Iueras, apesar de possibilidade da 

ocorrencia de saldos positivos, frutos da boa gestao". 

Por meio de sua participac;:ao direta na gestao da empresa publica, o Estado 

aproxima de si o desenvolvimento de atividades do setor comercial e industrial. Na 

empresa publica, o Estado acionario dirige, com seu capital ou com a maioria do 

capital votante, as atividades de forma a dirimir conflitos e enraizar programas de 

desenvolvimento s61idos e duradouros no pais. 

2.5.3 Empresa Terceirizada 

Segundo Queiroz (1996 p. 31 e 32) "empresa terceirizada e qualquer pessoa 

juridica, caracterizada como prestadora de servic;:o, capaz de colocar mao de obra a 

disposic;:ao de uma empresa sem caracterizac;:ao de vinculo empregaticio. Desta 

forma, permite-se a transferencia de diversas atividades laborais definidas como 

atividade meio, de modo a permitir o enfoque da empresa na sua atividade principal, 

tambem denominada atividade fim." 

Ao terceirizar uma atividade busca-se reduzir custos e aumentar a eficiencia, 

nao apenas para a atividade terceirizada, mas para a organizac;:ao como urn todo, 

pois de nada adianta obter maior eficiencia em uma atividade, se o restante da 

empresa nao melhorar a sua gestao. E, ainda, o custo pode ser reduzido para a 

atividade em questao, mas incorrer em sua elevac;:ao para o todo do processo. lsto e 

o que insinua a terceirizac;:ao, mas ainda pode nao ser suficiente para que a empresa 

consiga uma maior competitividade. 

Para DiPietro (2002, p. 174) "Terceirizac;:ao e a contratac;:ao por determinada 

empresa, de servic;:os terceiros para o desempenho de atividade-meio". 
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0 outsourcing (terceirizagao) e urn neologismo cunhado a partir da palavra 
terceiro, entendido como intermediario, que, no mundo empresarial, 
caracteriza-se como a tecnica de administragao pela qual se interp6e a urn 
terceiro, geralmente uma empresa, na relagao tfpica de trabalho 
(empregado versus empregador), esta empresa assumira o servigo ou 
atividade terceirizada. (CAVALCANTI, 1996, p. 183) 

2.6 TERCEIRIZAQAO 

0 conceito de terceirizagao geralmente envolve produgao, qualidade e 

redugao de custos. Ressalta-se que hoje em dia as empresas buscam terceirizar 

para melhor atender, as fungoes assumidas pela empresa terceirizada sao sempre 

de cunho estrito, ou seja, sao especialistas apenas no servigo que se prop6es a 

fazer, transferencia de atividades a serem realizadas por terceiros, deixando a 

realizagao das atividades complementares sob a responsabilidade de terceiros. 

lsso possibilita a empresa contratante a se concentrar na sua atividade fim, 

de modo a nao desgastar tempo, recursos e espago para a gestao de atividades 

complementares, com evidente redugao de custos e aumento de produtividade, 

melhor qualidade, ja que despendera mais tempo para elaboragao de sua atividade 

fim. 

Segundo Queiroz (p.35, 1996) a terceirizagao apresenta os seguintes 

ganhos empresariais: "os fornecedores sao especializados; ha uma administragao 

da qualidade dos servigos prestados; a estrutura basica e leve e agil; existe uma 

reutilizagao produtiva dos espagos na empresa; os investimentos podem ser 

direcionados para a atividade fim; a suspensao se concentra na qualidade do seu 

produto; os resultados sao competitivos." 

[ ... ] processo pelo qual a empresa, visando alcangar maior qualidade, 
produtividade e redugao de custos, repassa a uma outra empresa urn 
determinado servigo ou a produgao de urn determinado bern. E urn processo 
de transferencia de fungao/atividadesda "empresa-origem" para "empresa
destino" subcontratadas, sendo que estas fungoes podem incluir etapas do 
proprio processo produtivo da "empresa-origem" ou apenas 
atividades/servigos de apoio. (MOREIRA NETO, 2002, p. 33) 

Contudo antes de terceirizar e preciso examinar dois aspectos fundamentais: 

que fatores podem comprometer a terceirizagao e quais as areas que devem ser 

terceirizadas. 
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Romanoschi {1994, p.36) diz que: "e precise cuidado para nao se deixar 

levar apenas pelo impulse e pela pressao exercida por uma tendencia geral. Defato 

os resultados de uma terceirizagao bern planejada sao bastante benefices, contudo, 

e precise sempre levar em conta as caracterfsticas decada empresa na escolha do 

que deve ser terceirizado." 

Quando se deseja terceirizar urn servigo, deve-se questionar a real 

necessidade. Uma vez avaliadas as areas ou atividades a serem terceirizadas, 

analisa-se o setor, seus custos, pontes fortes e fracos. 

Neste contexte fica claro que a terceirizagao deve ser vista como uma ideia 

de parceria, poise pela colaboragao de outras empresas ou pessoas especializadas 

que a solugao adequada de problemas e encontrada. 



3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia serve de instrumento para se chegar a conclusoes da 

experiencia, explicando os fatos, onde a ciencia se dispoe de metodos, os quais sao 

parte de pesquisa para se chegar a metodologia ideal para cada urn. 

Existem inumeras formas e tecnicas de se pesquisar que sao independentes 

entre si, mas que se ligam pela metodologia, assim os metodos sao diferentes, 

porem os resultados aliados formam toda a tecnica para chegar ao resultado: quanta 

a abordagem; quanta aos objetivos; quanta aos procedimentos e tecnicas; quanta a 

amostra, coleta e analise de dados e quanta a delimitagao espacial e temporal. 

3.1 CLASSIFICAQAO DA PESQUISA 

E sabido que a classificagao se faz mediante algum criteria. Com relagao as 

pesquisas usuais ha classificagao com base em tres grandes grupos: Do ponto de 

vista da abordagem do problema; do ponto de vista de seus objetivos e por tim 

quanta aos procedimentos e tecnicas utilizados (GIL, 1996, p.45). 

3.2 QUANTO A ABORDAGEM DO PROBLEMA 

Quanta a abordagem do problema este estudo caracteriza-se por pesquisa 

qualitativa, tern como caracterlstica principal a analise, classificagao e interpretagao 

de dados. Nao requer o uso de metodos e tecnicas estatfsticas. 0 ambiente natural 

e a tonte direta para coleta de dados e o pesquisador e o lnstrumento-chave, E 
descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. 0 

processo e seu significado sao os focos principais de abordagem. 

3.3 QUANTO AOS OBJETIVOS 

Quanta aos objetivos esta pesquisa se caracteriza por ser descritiva. As 

pesquisas descritivas, como o proprio nome ja diz, procuram descrever a partir de 

dados primaries, obtidos originalmente por meio de entrevistas pessoais ou 
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discussoes em grupos, analise de documentos relacionando e confirmando as 

hip6teses levantadas na definigao do problema de pesquisa. 

Segundo Gil (1996, p. 46) "As pesquisas descritivas tern como objetivo a 

descrigao das caracterlsticas de determinada populagao ou fenomeno ou, entao, o 

estabelecimento de relagoes entre varias [ ... ]" 

Alem disso algumas pesquisas descritivas se aproximam de uma pesquisa 

explorat6ria onde de acordo com Gil (1996 p. 46) "[ ... ] embora definidas com 

descritivas a partir de seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma 

nova visao do problema, o que aproxima das pesquisas explorat6rias." 

3.4QUANTO AOS PROCEDIMENTOS E TECNICAS 

Sera utilizado o metoda de procedimento de estudo de caso que atualmente 

e adotado na investigagao de fenomenos nas mais diversas areas do conhecimento. 

0 estudo de caso apresenta uma serie de vantagens, o que faz com que se 

torne o delineamento mais adequado em varias situagoes. As principais sao: 0 

estimulo a novas descobertas; A enfase na totalidade, onde o pesquisador se volta 

para a multiplicidade de dimensoes de urn problema, focalizando-o como urn todo; e 

a simplicidade dos procedimento. (GIL, 1996 p. 60). 

Tambem sera feito urn estudo bibliogratico sabre o tema, atraves de artigos, 

livros, legislagoes brasileiras. Cabe ressaltar que e usado para o trabalho 

monogratico tambem o metoda de abordagem dedutivo, extraindo-se uma conclusao 

a partir da realizagao de referencias pesquisadas. 

Para realizagao da pesquisa serao levantados dados atraves de estudo de 

relat6rios e contratos ja existentes no lnstituto Paranaense de Assistencia Tecnica e 

Extensao Rural -EMATER. 

3.5 QUANTO A SELE<;AO DA AMOSTRA, COLETA E ANALISE DE DADOS 

A selegao da amostra sera intencional, onde a populagao representa urn 

born julgamento da populagao/universo, a qual representa. 

Gil, (1996, p. 1 02) determina que "Para que os dados da pesquisa sejam 
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livres de erros induzidos pelos pesquisadores, ou por outras pessoas, e necessaria 

supervisionar rigorosamente a equipe coletora de dados. " 

Para a coleta de dados sera realizado urn estudo em relat6rios existentes 

dos ultimos seis meses, preenchidos pelos gestores de cada regiao onde sao 

prestados servic;os terceirizados para avaliar a qualidade dos servic;os prestados. 

As tecnicas de pesquisa, diferentemente dos metodos, sao as ag6es praticas 

que sao empregadas na coleta de dados. As diferentes tecnicas sao organizadas em 

torno de normas de procedimento que garantem a validade dos dados coletados. 

No presente estudo sera utilizada a tecnica de observac;ao direta: atraves de 

formulario, e ainda tecnicas de observac;ao indireta: analise documental, atraves de 

pesquisa bibliografica, englobando, livros, artigos, Internet, alem de outros meios e 

tecnicas de pesquisa, para conclusao e fechamento do trabalho (ANDRADE, 2006, 

p. 68) 

3.6QUANTO A DELIMITAQAO ESPACIAL E TEMPORAL 

0 presente estudo sera realizado no universo de dose p61os regionais e urn 

estadual do lnstituto Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do 

Parana - Emater, totalizando treze contratos referentes a servic;os de limpeza e 

conservac;ao, com sete empresas e cento e onze funcionario, no periodo de 2009 

distribufdos da seguinte maneira: 

Polo A: Escrit6rios Regionais de Toledo e Cascavel, com urn total de oito 

funcionarios; 

Polo 8: Escrit6rios Regionais de Campo Mourao, Apucarana e lvaipora, com 

urn total de treze funcionario; 

Polo C: Escrit6rio Regional de Cascavel, com urn total de oito funcionarios. 

Polo D: Escrit6rio Regional de Cornelio Procopio e Santo Antonio da Platina, 

com urn total de dois funcionarios. 

Polo E: Escrit6rio Regional de Francisco Beltrao e Pato Branco com urn total 

de oito funcionarios. 

Polo F: Escrit6rio Regional de lvaipora, Guarapuava e Ponta Grossa, com 

urn total de dez funcionarios. 

Polo G: Escrit6rio Regional de Irati, e Uniao da Vit6ria, com urn total de 



32 

quatorze funcionarios. 

Polo H: Escrit6rio Regional de Maringa, Pranavaf e Umuarama, com um total 

de nove funcionarios. 

Polo 1: Escrit6rio Regional de Curitiba, com um total de cinco funcionarios; 

Polo J: Escrit6rio Regional Regiao Metropolitana, com um total de tres 

funcionarios. 

Polo K: Escrit6rio Regional de Umuarama e Maringa, com um total de quatro 

funcionarios; 

Polo M: Escrit6rio Regional de Paranagua, com um total de tres funcionarios; 

Polo Ql: Escrit6rio da Unidade Estadual Escrit6rio Central de Curitiba e 

Almoxarifado II com um total de trinta e quatro funcionarios. 



4 ESTUDO DE CASO- EMATER 

0 estudo realizado nos relat6rios mensais encaminhados a administragao 

(anexo 1) do ultimo ano, e nos contratos (anexo II) de prestagao de servigo de 

limpeza em andamento da Emater, localizada na Rua da Bandeira, 500, Cabral, 

Curitiba, Pr, indicam algumas falhas no acompanhamento das obrigag6es entre 

contratada e contratante como demonstrado nos quadros 2, 3, 4 e 5. 

4.1 HISTORICO DA EMPRESA 

0 Servigo de Extensao Rural, no Parana, foi criado em 20 de maio de 1956, 

em decorrencia de convenio entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. Era 

entao denominado Escrit6rio Tecnico de Agricultura- ETA Projeto15. 

lnicialmente, eram apenas 09 (nove) engenheiros agronomos e 11 (onze) 

tecnicas sociais, sendo os 07 (sete) primeiros escrit6rios instalados nos municfpios 

de Foz do lguagu, Campo Largo, Prudent6polis, Rebougas, Sao Mateus do Sui, 

Toledo e Uniao da Vit6ria. 

Com a extingao do ETA Projeto 15 (quinze), diversas entidades paranaenses 

ligadas a agricultura, reconhecendo a importancia das atividades desenvolvidas, 

assumiram a responsabilidade pelo Projeto, dando-lhe nova denominagao. Assim, 

em 4 de dezembro de 1959, era criada a ACARPA - Associagao de Credito e 

Assistencia Rural do Parana, entidade civil, sem fins lucrativos, filiada a Associagao 

Brasileira de Credito e Assistencia Rural - ABCAR e vinculada a Secretaria de 

Estado da Agricultura e do Abastecimento- SEAB. 

Em 1977, atraves da Lei 6.969, foi criada a Empresa Paranaense de 

Assistencia Tecnica e Extensao Rural - EMATER-Parana, com a finalidade de 

absorver as atividades da ACARPA, que iniciou seu processo de extingao. 

Em 23 (vinte e tres) de dezembro de 2005, a EMATER tern modificado seu 

regime jurfdico, passando de empresa publica para autarquia, passando a 

denominar-se Institute Paranaense de Assistemcia Tecnica e Extensao Rural -

EMATER. 

Ao Iongo desses 50 (cinquenta) anos, a Extensao Rural teve a 

responsabilidade ainda de executar ag6es de interesse dos agricultores e suas 
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famflias, dos pescadores, dos assentados, dos trabalhadores, das mulheres e dos 

jovens rurais, sempre em atuagao conjunta com as liderangas, articulando e 

mobilizando instituig6es ligadas ao setor. Sao Ag6es em projetos com influencia 

direta no aumento de produgao, da produtividade e da renda das propriedades. 

Os extensionistas desenvolvem trabalhos na area de Bem Estar Social, no 

campo da nutrigao, saude, saneamento, educagao e cidadania. Vale lembrar 

projetos de impacto como a racionalizagao no uso de agrot6xicos, a redugao de 

perdas na colheita, a conservagao dos solos, alem do manejo de pragas e doengas 

nas lavouras. 

Em uma epoca em que a preocupagao com o meio ambients toma vulto, a 

Extensao Rural desenvolve projetos especfficos em reflorestamento, recuperando e 

preservando matas ciliares, conscientizando e orientando as comunidades para a 

necessidade da protegao adequada das fontes naturais de agua. Mas a EMATER 

tambem presta orientag6es aos agricultores para o uso correto do credito agricola, 

em dezenas de programas de ambito federal, estadual e regional. Entre esses, mais 

recentemente, o PRONAF, o Parana 12 (doze) Meses e o Biodiversidade. Sao 

programas que garantem recursos para custeio e investimento da atividade agricola, 

para a conservagao e recuperagao do meio ambients e para a manutengao da 

assistencia ao homem do campo. 

Vale ressaltar que a EMATER tambem esta presents em programas de grande 

alcance social como o Leite das Criangas e a lrrigagao Noturna, mantidos pelo 

Governo estadual. Sao ag6es que contribuem para que milhares de famflias 

mantenham-se no processo produtivo, em condig6es de competir num mercado 

global cada vez mais exigente. Um trabalho que ajuda a evitar a migragao em massa 

para os grandes centros urbanos. Alem disso, ainda contribui na agregagao de valor 

e renda a agricultura e ao agricultor, garantindo sua permanencia no campo com 

qualidade de vida. 

4.2 CARACTERISTICAS 

Extensao Rural. 0 trabalho da Extensao e feito em silencio. Atualmente a 

EMATER - que passou a ser uma autarquia do governo do Estado, e ganhou o 
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nome de lnstituto Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao Rural - possui 

cerca de 850 (oitocentos e cinquenta) extensionistas. Esses profissionais atuam em 

todos os 399 (trezentos e noventa e nove) municfpios paranaenses, percorrendo os 

caminhos do interior, onde urn agricultor precisar da orientac;:ao de urn tecnico. 

4.3 MERCADO DE ATUAQAO, PRINCIPAlS SERVIQOS E CLIENTES. 

A politica de ac;:ao do Governo do Estado define como prioridade do servic;:o 

oficial de extensao rural o atendimento ao agricultor familiar, ao trabalhador rural, ao 

pescador artesanal, ao jovem e a mulher que moram no meio rural. 

Em 2008 a lnstituic;:ao atendeu diretamente a 152.612 ( Cento e cinquenta e 

dois mile seiscentos e doze) pessoas do meio rural. 

As ac;:oes visando a programac;:ao para o anode 2006 tiveram infcio com urn 

processo estruturado de envolvimento dos principais colaboradores no planejamento 

da lnstituic;:ao. 

Este processo buscou captar as expectativas dos parceiros e do governo em 

relac;:ao ao trabalho a ser desenvolvido pela lnstituic;:ao e discutir possibilidades de 

ampliac;:ao ou redirecionamento das ac;:oes ja desenvolvidas. 

4.3.1 Parcerias com Prefeituras 

A EMATER e importante parceira das Prefeituras Municipais em todo o Estado 

do Parana no desafio de promover o desenvolvimento rural. A partir de negociac;:oes, 

em cada municipio se estabelece, de forma conjunta, urn Plano de Trabalho 

lntegrado que identifica as atividades a serem desenvolvidas, seus responsaveis, as 

etapas de execuc;:ao e metas a serem alcanc;:adas. 

4.3.2 Organizac;:ao das Ac;:oes 

As ac;:oes definidas em conjunto com clientes e parceiros e organizadas em 

projetos, tern infcio a partir da observac;:ao da realidade vivida pelo publico 

beneficiario. Esta realidade pode ser decodificada em dois componentes principais: 
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os problemas ou desafios enfrentados por este publico e as oportunidades que se 

apresentam. Ambos sao mapeados, visando o desenvolvimento de estrategias que 

eliminem os problemas e maximizem as oportunidades. 

Matriz de lntegragao entre Processes: Trata-se da construgao de uma matriz, 

na qual se integram os Projetos Economicos, que tern por objetivo gerar renda, com 

os Projetos Estrategicos, que procuram "qualifica-los", agregando agoes com visao 

ambiental, social, de mercado, de gestae, e de organizagao do produtor e da 

produgao. Atraves desta matriz, procura-se atingir o equilibria e a sustentabilidade. 

4.3.3 Geragao de Referencias 

A agao da instituigao, organizada na forma de processes, visa obter au gerar 

resultados melhores que as existentes na realidade local para socializagao junto ao 

publico beneficiario. 

Socializagao dos conhecimentos e dos resultados das referencias. 

Os resultados e o conhecimento gerados nas unidades referenciais sao 

levados ao maior numero possfvel de agricultores familiares, visando ampliagao da 

abrangencia do trabalho. Este processo de difusao ou de socializagao das 

referencias e conhecimentos e planejado e executado entre grupos informais e 

formais de agricultores, nas comunidades, nos municfpios e nas Areas de 

Programagao lntegrada. 

4.3.4 Planejamento das Agoes nos Municfpios 

A Emater elabora sua programagao de trabalho com base na realidade 

municipal, nas diretrizes do governo, nos cenarios e tendencias s6cio-econ6micas, 

nas negociagoes da lnstituigao com as comunidades e liderangas municipais, sob a 

coordenagao das equipes de extensionistas regionais e supervisao das gerencias 

estaduais. 

As Prefeituras Municipais tern participagao destacada e se constituem nas 

principais parceiras. E com elas que sao construfdos os pianos de trabalho 

integrados, onde se negociam as principais atividades a serem realizadas. 

Municfpios com caracterfsticas culturais, economicas, sociais e ambientais 



37 

semelhantes e com desafios e problemas comuns sao agrupados em 78 (setenta e 

oito) Areas de Programagao lntegrada - API's. 

Nestas micro regi6es, a instituigao atua junto com liderangas e outras 

organizag6es procurando buscar a superagao mais rapida e eficaz dos entraves. No 

Parana existem 78 (Setenta e oito) API's e em cada uma delas o servigo oficial de 

extensao rural conta com a atuagao de uma equipe de tecnicos liderada por urn 

profissional denominado articulador de desenvolvimento rural, que coordena a 

execugao das ag6es definidas coletivamente. 

Na realizagao de seu trabalho, a Emater atuou com a participagao de diversas 

organizag6es publicas e privadas, formais e informais, ligadas direta ou 

indiretamente ao meio rural, e ainda assessorou e prestou servigos a 4.866 (quatro 

mil, oitocentos e sessenta e seis) organizag6es. 

4.3.5 Metodologia e Comunicagao 

No relacionamento com seus clientes, a Emater utiliza diversos metodos de 

abordagem, cada urn deles adaptado aos diferentes momentos, necessidades, 

publicos, objetivos, situag6es, temas, recursos disponfveis ou abrangemcia esperada. 

Em 2008 a Emater realizou urn total de 311.641 (trezentos e onze mil, 

seiscentos e quarenta e urn) atendimentos individuais no meio rural, metodo 

indispensavel ao diagn6stico de situag6es e problemas especfficos e ao 

fortalecimento da relagao cliente-extensionista. Os tecnicos tambem programaram e 

executaram metodos chamados grupais, de maior abrangencia, mais eficazes para 

determinadas finalidades e que intensificam o intercambio de conhecimentos e 

experiencias. 

Em 2008 foram realizados ainda, 260 (duzentos e sessenta) programas de 

radio levados ao ar diariamente por 132 (cento e trinta e dois) emissoras distribufdas 

em todo o Estado do Parana, 52 (cinquenta e dois) programas de televisao levados 

ao ar semanalmente por 22 (vinte e dois) emissoras no Estado do Parana e rede de 

televisao nacional, 8.500 (oito mil e quinhentos) vfdeos tecnicos para agricultores, 

escolas, parceiros e extencionistas, alem do jornal "0 Homem e a Terra", com 

circulagao dirigida bimestral, com 4.000 (quatro mil) usuarios cadastrados, que 

serviram para a instituigao levar sua mensagem de forma mais abrangente ao 
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publico-alvo, informando-o e motivando-o para as ag6es fundamentais no dia-a-dia 

do campo, como tambem formando opiniao publica da realidade rural junto a 
sociedade paranaense. 

4.4 ESTRUTURA EMPRESARIAL 

Para garantir o atendimento ao seu publico, a Emater possui estrutura tecnica 

estrategicamente distribufda cobrindo todo o Estado, com a seguinte estrutura ffsica: 

1 (uma) unidade estadual; 19 (dezenove) unidades regionais; 395 (trezentos e 

noventa e cinco) unidades municipais; 12 (doze) unidades distritais. 

A Emater atua com uma estrutura tecnica composta de 1.251 (mil, duzentos e 

cinquenta e urn) funcionarios (Quadro 1) que integram as seguintes categorias: 

QUADRO 1 - Estrutura Tecnica 

CATEGORIA PROFISSIONAIS NUMERO 

Tecnicos Engenheiros Agr6nomos 347 

Tecnicos Agrfcolas 427 

Tecnicos em Bern Estar Social 273 

Medicos Veterinaries 48 

Zootecnistas 34 
Engenheiros da Pesca 3 

Engenheiros Florestais 2 

Auxiliares Administrativos Nfvel Media 234 

Superior 40 

Operacionais 57 

Fonte: www.emater.pr.gov.br(lnstrtucronal 
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4.4.1 Organograma 
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Fonte: http://www.emater.pr.qov.br/modules/conteudo 

4.4.2 Missao 

A missao representa a razao de ser da organizagao. Descreve as principais 

atividades ou fungoes da organizagao dentro do escopo do neg6cio definido. 

A missao da Emater e: 

"Contribuir, de forma educativa e participativa, para o desenvolvimento da 



40 

agricultura, para o desenvolvimento rural sustentavel e para a promogao da 

cidadania e da qualidade de vida da populagao rural." 

4.4.3 Visao 

A visao representa aonde a empresa quer chegar ap6s a implantagao da 

estrategia: e o objetivo de Iongo prazo. 

A visao de futuro da Emater e: 

"Ser reconhecida pela sociedade como a melhor empresa de Assistencia 

Tecnica e extensao Rural na promogao do desenvolvimento sustentavel" 

4.5 ANALISE DE DADOS 

Atraves da analise de documentos, podemos verificar OS metodos de 

gerenciamento existentes. 0 principal e chamado pela empresa estudada de 

formulario de acompanhamento mensa! de servigos de limpeza. Atraves do 

levantamento de dados contidos neste formulario no perfodo de urn ano, foi possfvel 

montar o quadro 2, onde pode-se observar quais os gestores de contrato de cada 

regiao entregaram os formularies, quais nao entregaram e quais formularies 

apresentavam problemas com relagao ao servigo contratado, tornando possfvel o 

estudo sobre a qualidade e regularidade dos servigos de limpeza prestados. 

A grande maioria dos gestores de contrato entrega o acompanhamento 

mensa! para a administragao geral no prazo estabelecido. Do total de 300 (trezentos) 

formularies apenas 13 (treze) formularies nao foram entregues em urn ano, dos 

formularies que foram entregues 39 (trinta e nove) apresentaram algum tipo de 

problemas na prestagao de servigo, que serao descritos no quadro 5. 
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Quadro 2 : Metodos de gerenciamento existentes 

Fonte: Elaborado pela autora (201 0) 

Neste sentido de 7 (sete) empresas, cujos os nomes nao serao revelados, 

apenas uma apresenta problemas com atraso na entrega de suas notas fiscais a 
contratante como demonstrado no quadro 3. Este atraso segundo a empresa 2 se 

da devido a distancia entre as cidades de prestagao de servigos e o escrit6rio central 

que emite as notas fiscais, isso dificulta a juntada da documentagao. As guias sao 

recolhidas no prazo correto. 
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Quadro 3: : Recolhimento de guias de contribuigao, salario e encargos. 

Fonte: Elaborado pela autora {201 0) 

Uma das exigencias feitas em contrato e que todo mes as empresas 

prestadoras de servigo apresentem juntamente com as notas ficais, c6pias 

autenticadas de todas as guias de contribuigao, encargos e folha de pagamento 

como descrito no quadro 4, que aponta as principais clausulas contratuais. Com isto 

foi possfvel reduzir problemas trabalhistas, pois as empresas s6 recebem pelo 

servigo prestado se comprovarem o recolhimento de suas obrigag6es. 

Segundo, Lunardon (www.aqenciadenoticias.pr.qov.br) todos os 

procedimentos, desde o processo de licitagao ate a contratagao e o perfodo de 

vigencia dos contratos representam urn modelo que e novidade nao s6 na esfera do 

Estado do Parana como em outras unidades administrativas. 

Com o estudo realizado, foi possfvel apontar os seguinte problemas: atraso na 

entrega de materiais de limpeza; atraso na entrega das notas fiscais e em 

consequencia, atraso na data de pagamento estipulada em contrato; atraso na 

prestagao de alguns servigos; muita rotatividade de funcionarios contratados pela 

terceirizada; falta de qualidade nos servigos prestados. 
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Quadro 4: Principais clausulas estabelecidas em contrato. 

PRINCIPAlS CLAUSULAS CONTRATUAIS 

CLAUSULA 7 DESCRI<;AO 
0 pagamento pela prestagao dos servigos sera efetuado mensalmente, apos a 

CLAUSULA 7.1 
apresentagao da fatura mensa!, desde que devidamente atestada e aprovada, 

deduzidas glosas ou notas de debitos, e ate o 10° (decimo) dia Uti I do mes 
subsequente. 

0 pagamento dos servigos prestados somente sera efetuado ap6s a 
comprovagao do pagamento dos correspondentes salarios dos empregados da 

CLAUSULA 7.11 CONTRA TADA, relativos ao mes referenciado na nota fiscal/fatura. Quanto aos 
beneffcios vale-transporte e vale-alimentagao obedecerao o estabelecido pela 

Convengao Coletiva de Trabalho da Categoria. 

A Contratada devera apresentar como condigao imprescindfvel para o 

CLAUSULA 7.2 recebimento de cad a parcela contratual faturada os documentos a seguir 
arrolados, em capias devidamente autenticadas, conforme Decreto Estadual n.0 

4862/1998: 
Lista, em papel timbrado da Contratada, do pessoal que efetivamente presta 

A servigos junto a contratante relativa a cada contrato individualizado, por posto de 
trabalho; 

8 
C6pia da relagao dos trabalhadores constantes no "Arquivo SEFIP" referente ao 

pessoal que efetivamente presta servigos junto a Contratante; 

c Certificado de regularidade como FGTS; Certid6es Negativas de Debito como 
"INSS" com as fazendas estadual e federal; 

D Guias de recolhimento e informac;oes a Previdencia Social "GFIP". 

Guias de Recolhimento do INSS e FGTS do mes anterior, referente ao pessoal 
E que efetivamente presta servigos junto a contratante, todas devidamente quitadas 

pelo banco recebedor; 
F Guia de Recolhimento GPS; 
G Folha de pagamentos, em papel devidamente assinada e responsabilizada; 
H Cartoes-ponto de freqQencia para confrontagao com a folha de pagamento; 

Comprovantes de quitagao de pagamentos efetuados ao pessoal que 

I efetivamente presta servigos junto a CONTRA TANTE, se dara atraves da prova 
de deposito em conta bancaria dos respectivos trabalhadores, e nos casos em 

que o funcionario nao possua conta, atraves da assinatura no holerit; 
Comprovantes de pagamento de "vale-transporte" e "vale-refeigao" efetuados ao 

J 
pessoal que efetivamente presta servigos junto a Contratante. Observar que em 

alguns holerits constam a comprovagao do beneffcio em campo especifico, 
restando apenas a conferencia. 

Constatando-se irregularidades na documentagao apresentada pela Contratada, 
CLAUSULA 7.3 a Contratante comunicara a Procuradoria Trabalhista da PGEIPR e devolvera a 

fatura para as devidas correg6es. 
Nenhum pagamento sera efetuado enquanto estiver pendente de liquidagao 

CLAUSULA 7.5 
qualquer obrigagao financeira que lhe tenha sido imposta pelo 6rgao contratante, 

em decorrencia de penalidade ou inadimplencia, nos termos da legislagao 
vigente e dos termos deste Edital. 

Fonte: Elaborado pela autora (201 0) 

Com o destaque das principais clausulas estabelecidas em contrato, o 

gestor tern maior facilidade na hora de justificar suas criticas e solicitag6es de 

pendencias perante a empresa terceirizada. Os principais problemas estao 

destacados no quadro 5. 



Quadro 5: Principais problemas encontrados 

LEGENDA 
Problemas encontrados 
Nao encontrado roblemas 

Fonte: Elaborado pela autora (201 0) 
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Para evitar os problemas relacionados a cima e de suma importancia o 

controle e acompanhamento diario dos contratos. 0 contrato deve ser acompanhado 

desde o princfpio, a partir das reais necessidades de contratagao, selegao de 
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fornecedores, execuc;ao das atividades. As atividades do gestor de contratos devem 

ser ligadas a obrigac;6es como na analise apresentada no quadro 6. 

Quadro 6: Analise Comparativa- Obrigac;6es X Atividades 

ANALISE COMPARATIVA- OBRIGA<;OES X ATIVIDADES 

OBRG6.<j)ES AllVIDADES 
Babor~ de oontratosoom terceiros. ldentificar as necessidades internas a serem 

atendidas por terceiros. 
~I egao de fornecedores. Fevisar e propor OS oontratos oom terceiros, 

partidpar ativamente naelabor~ do oontrato. 

Cllmprimento das Oausulas oontratuais. SJpervisar o andamento das atividades oontratadas, 

at raves de relat6rios de aoompanhamento mensal. 

Minimizac;;ao de rustos. ldentificar as reais necessidades de terceiriza¢0 e 
levantar o rusto destadedsao. 

6tentuais aj ustes oontratuais. L..evantar a necessidade de ajustes at raves de termos 
aditivos devidamente autorizado pela ~cretaria de 
ESt ado do Parana 

Aoontedmentosexternosao oontrato. [))rumentar por escrito aoontedmentos externosao 
oontrato, pedindo providendas para a empresa 
oontratada 

Rsc:alizar a exerugao dos servic;os B<igir que atividades oontratadadas sejam 

devidamente realizadas dentro do prazo 

oontratados. est abel eddo. 

Autorizar pagamento da fatura mensal. Averiguar os oomprovantes de pagamento das 
obrigacpes trabalhistas da terceirizada, (oomo por 
exemplo reoolhimento de FGJ1l, antes de autorizar o 
pagamento da fatura 

Fonte: Elaborado pel a autora (201 0) 

Urn dos principais riscos da terceirizac;ao e contratar empresas inadequadas 

para realizar os servic;os, sem competencia e idoneidade financeira, pois poderao 

advir problemas principalmente de natureza trabalhista. 

Adotando o controle e acompanhamento dos contratos, a empresa podera 

melhorar a qualidade dos servic;os contratados e evitar eventuais problemas de 

natureza trabalhista. 

4.5.1 Pontos fortes e pontos fracos encontrados. 

Atraves do estudo realizado, foi possfvel destacar alguns pontos fortes e 

fracos do controle e acompanhamento existente hoje na empresa estudada. 
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Como pontos fortes estao: controls do pagamento das guias de contribuigao 

trabalhista; elaboragao do contrato por especialista, estabelecendo clausulas com 

intuito de evitar problemas de interpretagao e desvantagens a contratante; mao de 

obra especializada no servigo contratado. 

Como pontos fracas estao: Falta de elaboragao de documentos referents a 

acontecimentos indevidos com os servigos terceirizados; atraso na data de 

pagamento estipulada em contrato devido a demora na entrega das notas fiscais; 

falta de cobranga com relagao a servigos que deveriam ser realizados em 

determinado prazo; falta de comprometimento com as tarefas desenvolvidas; muita 

rotatividade de funcionarios contratados pela terceirizada devido ao desinteresse e 

falta de motivagao. 

Estes pontos fracos precisam ser melhorados para que o setor de gestao de 

contratos seja mais eficaz, isso pode ser resolvido atraves de treinamento aos 

funcionarios responsaveis, uma medida simples, porem que pode dar maior 

motivagao na realizagao das atividades diarias desenvolvidas. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

0 trabalho desenvolvido demonstra primeiramente a importancia e a 

necessidade do gerenciamento e controle de contratos, ja que de nada adianta criar 

e estabelecer normas e procedimentos operacionais se estes nao estiverem de 

acordo com o objetivo da organizagao, assim como, se nao tiverem um correto 

acompanhamento e controle. 

Com o trabalho realizado identificamos que existe uma forma ja estabelecida 

pela Secretaria de Estado da Administragao e da Previdencia- SEAP para fazer o 

controle dos servigos prestados pelas empresas de limpeza e conservagao, porem 

este controle na lnstituigao estudada nao esta sendo aplicado de forma correta, pais 

as tarefas nao estao integradas. 

A conferencia e pagamentos das notas fiscais sao realizados par um setor, 

ja o recebimento, controle e acompanhamento dos relat6rios de limpeza sao 

realizados par outro, sem haver interagao entre eles, criando uma lacuna sujeita a 

falhas. 

0 cumprimento das clausulas contratuais deve ser observado com maior 

rigor, sobretudo, mais garantias de que os direitos dos trabalhadores serao 

preservados. 

Recomenda-se a realizagao uma centralizagao destas tarefas, de forma que 

os setores interajam entre sim, condicionando o pagamento das notas fiscais aos 

servigos contratados. 

Caso os servigos nao estejam sendo realizados a contento, deverao ser 

aplicadas multas ou penalidades previstas nas clausulas do contrato (Anexo II). 

Devido ao exposto recomenda-se a realizagao treinamento para os 

funcionarios que trabalham direta ou indiretamente com servigos terceirizados de 

forma que as normas sejam de conhecimento de toda a equipe da organizagao, 

onde o procedimento para preenchimento dos formularies e o encaminhamento a ser 

dado aos contratos devem ser explicados claramente. 

Este trabalho contribuiu para identificar quais os pontos fortes e quais os 

pontos crfticos do acompanhamento e controle de contratos, facilitando a escolha de 

metodos para melhoria no sistema de controle e avaliagao existente. 

Foi apresentada opg6es de controle como forma de contribuir para o bam 
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andamento do sistema de acompanhamento dos contratos, sugerindo a interagao e 

integragao de dados. Esta interagao pode ser feita utilizando uma planilha interativa 

simples (Apendice 1), onde todos podem verificar os documentos que foram 

entregues e quais sao os pendentes, facilitando o gerenciamento e controle de 

contratos. 

0 investimento para que o gerenciamento de contratos seja realizado de 

acordo com as normas estabelecidas e relativamente baixo, as medidas a serem 

tomadas sao simples e eficazes. Com isso podemos concluir que vale a pena 

investir em acompanhamento e controle de contratos terceirizados. 
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7. APENDICE 
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7.1 APENDICE 1- MODELO DE PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO. 



EMJ>#ER 
INSTITtTO l'ARANAENSE 
OE ASSISTENClATECNlCA E EXTENS-\0 RliRAL 

SEAB 
SECRfl'IARIA DE ESTADO 
DA AGRICULTURA E 
DO ABASTECIMENTO 

04 

GOVERNO DO 

PARANJX 

CONFERENCIA DE NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS EXIGIDOS NO CONTRATO DE PRESTACAO 
DE SERVICOS TERCEIRIZADOS. 

Nome da Empresa: 
N° NF I TEN 

Lista em papel timbrado do pessoal 
efetivo individualizado por posto de 
trabalho. 
C6pia do arquivo SEFI P. 
Certidao de regularidade FGTS e 
INSS. 
Guia de recolhimento GFIP. 

Guia de Recolhimento INSS e FGTS. 
Guia de Recolhimento GPS. 
Folha de pagamento assinada ou 
responsabilizada. 
Comprovante de quitagao de 
pagamento. (deposito bancario ou 
Holerit assinado) 
Com provante de pagamentovale 
alimentacao e vale transporte. 
Valor da nota fiscal de acordo com o 
contrato. 

Liberado para pagamento da nota fiscal: ( ) 
Nao liberado para pagamento nota fiscal: ( ) 

Nome: 
Cargo: 

CONFERE NAO CONFERE OBSERVACAO 
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8. ANEXOS 
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8.1 ANEXO I - FORMULARIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da administrac;ao e da Previdlmcia 
Coordenadoria de Administrac;ao de Servic;os 

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 

Orgao/Unidade: Empresa: Mes: Local: N° de serventes: 
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1 . Ocorreram faltas durante o mes? Sim ( ) Nao ( ) Quantas? ......... 

2. As faltas e impedimentos foram cobertos? Sim ( ) Nao ( ) Quantas? ......... 

3. - Os funcionarios estao registrados de acordo com a fun~ao exercida? Sim ( ) Nao ( ) 
- Trabalham devidamente uniformizados? Sim ( ) Nao ( ) 
- 0 salario recebido esta de acordo com a proposta da licitagao? Sim ( ) Nao ( ) 
4. - A empresa tern escrit6rio/representante, com endere~o fixo no municipio on de esta sen do 
prestado o servi~o? Sim ( ) Nao ( ) 
- A qualidade dos servigos prestados e: Boa ( ) Regular ( ) Ruim ( ) 
5. - Material de limpeza que vern sendo utilizado: 
- Quantidade: Suficiente ( ) lnsuficiente \ \ - Qualidade: Boa ( ) Regular ( ) Ruim 
6. Materiais de limpeza necessaries e nao fornecidos: Especificar: .................................................... 

······························································································································································· 
······························································································································································· 
7.- Equipamentos de limpeza em uso: 
- Quantidade: Suficiente ( ) I nsuficiente ( ) 
- Qualidade: Boa ( ) R~gular ( ) Ruim () 
8. Equipamentos de limpeza necessaries e nao fornecidos. Especificar: ............................................. 

································································································································································ 
································································································································································ 
9. Obriga~6es trabalhistas: 
- Pagamento do salario ............................................................... No prazo ( ) Fora do Prazo ( ) 
-Vale transporte ........................................................................... No prazo ( ) Fora do Prazo ( ) 
- Vale refei~ao .............................................................................. No prazo ( ) Fora do Prazo ( ) 
Apresenta~ao da guia de INSS .................................................... No prazo ( ) Fora do Prazo ( ) 
Folha analitica de pagamento ...................................................... No prazo ( ) Fora do Prazo ( ) 
Outros Especificar: ............................................................................................................................... 

······························································································································································ 

10. Existem duvidas quanto as obriga~6es contratuais/trabalhistas da empresa: 
Sim ( ) Nao ( ) Em caso afirmativo especificar ..................................................................................... 

································································································································································· 

11. Observa~6es: (se necessario usar o verso do formulario) 

Responsavel pelo preenchimento: Visto Gerencia 
Nome: Nome: 
Data: Data: 

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo 



8.2 ANEXO II- MODELO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 

DE LIMPEZA 
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Contrato de PRESTA<;AO DE SERVI<;OS DE ..................... para 

atender as instalac;oes da ................................ , pelo prazo de xxxxx 

meses, podendo ser renovado atraves de Termo Aditivo, porum ou 

mais periodos de 24 (vinte e quatro) meses, desde que o Contratado 

nao possua pendencias judiciais trabalhistas junto ao Governo do 

Estado do Parana e satisfeitos os requisites do inciso II, Artigo 57 da 

Lei Federal n.0 8.666/1993, Artigos 103 e 1 04 da Lei Estadual no 

15.608/2007 e os Artigos 16, 17 e 42 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que entre si fazem da ........................... e a empresa 

Pelo presente instrumento, tendo de um lado a ...................... , inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.0 
..••••.••••.••.•••• ,com sede localizada na Rua ................... , nesta capital, neste 

ato representada pelo Senhor ................................. , CPF n.0 
••••.........••• , doravante 

denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa vencedora do 

Pregao Eletronico n.0 
.••.• ./2009, ......................... (nome da empresa 

vencedora) ................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 
•••................. , com sede na 

.................................. , neste ato representada pelo .......................... CPF ...... , 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, acordam em celebrar o 

presente contrato, obedecidas as condic;oes constantes do Edital de Pregao 

Eletronico n.0 
•••• ./2009- SEAP/DEAM, e da proposta da CONTRATADA, datada de 

......... , documentos estes que fazem parte integrante do presente contrato em todos 

os seus conteudos mediante as clausulas e condic;oes seguintes: 

1 CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

0 presente contrato tem par objeto a prestac;ao de servic;o de limpeza, asseio e 

conservac;ao, destinado a ....................... , compreendendo ........ postos, assim 

distribuidos ............ conforme os criterios e especificac;oes descritos no Anexo I, 

parte integrante deste Contrato. 

2 CLAUSULA SEGUNDA- DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRA TO 

A prestac;ao de servic;o de ......... , obedecera ao estipulado neste contrato, bem como 

as disposic;oes constantes dos documentos adiante enumerados, que compoem o 
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processo de Pregao Eletronico ... ./2009 e que, independentemente de transcric;:ao, 

fazem parte integrante e complementar deste contrato: 

2.1 - Edital de Pregao Eletronico n.0 
...... ./2009 com todos os seus anexos; 

2.2- Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela CONTRATADA. 

3 CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO PARA ASSINATURA E INfCIO DE 

EXECUCAO DO CONTRA TO 

3.1 0 licitante vencedor tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da 

convocac;:ao, para a assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma 

vez, por igual periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu 

transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela CONTRATANTE. A 

partir da assinatura deste contrato, a CONTRATADA tera o prazo de (___) 

dias corridos, para colocar o servic;:o no local indicado pela CONTRATANTE, 

devidamente instalado, em perfeitas condic;:6es para atendimento do objeto 

contratual. 

4 CLAUSULA QUART A-DA VIGENCIA DO CONTRA TO 

4.1 A vigencia do contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 

.. ./ .... / ... ate .... / .... / .... , podendo se renovado por meio de Termo Aditivo, por urn ou 

mais perfodos de 24 (vinte e quatro) meses, desde que o Contratado nao possua 

pendencias judiciais trabalhistas junto ao Governo do Estado do Parana e satisfeitos 

os requisites do II, Artigo 57, da Lei n.0 8.666/1993, Art. 108 da Lei Estadual no 

15.608/2007 e o Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

5 CLAUSULA SEXTA- DA RESPONSABILIDADE DO GERENCIAMENTO 

5.1 A CO NT RAT ANTE gerenciara o presente Contrato, observando absoluta e 

integralmente os seus termos. 

6 CLAUSULA SETIMA- DO VALOR DO CONTRATO 

6.1 0 presente contrato tera o valor total mensa! de R$ ........... ( ............ ), perfazendo 

urn total de R$ .................. ( .......... ),para o perfodo de xxxxx meses. 

7 DAS CONDICCES DE PAGAMENTO 
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7.1 0 pagamento pela prestagao dos servigos sera efetuado mensalmente, ap6s a 

apresentagao da fatura mensa!, desde que devidamente atestada e aprovada, 

deduzidas glosas ou notas de debitos, e ate 0 10° (decimo) dia util do mes 

subsequente. 

7.1.1 0 pagamento dos servigos prestados somente sera efetuado ap6s a 

comprovagao do pagamento dos correspondentes salarios dos empregados da 

CONTRA TADA, relativos ao mes referenciado na nota fiscal/fatura. Quanta aos 

beneffcios vale-transporte e vale-alimentagao obedecerao o estabelecido pela 

Convengao Coletiva de Trabalho da Categoria. 

7.2 A Contratada devera apresentar como condigao imprescindfvel para o 

recebimento de cada parcela contratual faturada os documentos a seguir arrolados, 

em c6pias devidamente autenticadas, conforme Decreta Estadual n.0 4862/1998: A 

comprovagao dar-se-a com a apresentagao dos documentos abaixo relacionados, 

em c6pias devidamente autenticadas por cart6rio ou pelo funcionario gestor 

do contrato, desde que comprovado com os originais, os quais deverao, nos casas 

em que couber, estar devidamente quitados: 

A - Lista, em papel timbrado da Contratada, do pessoal que efetivamente presta 

servigos junto a contratante relativa a cada contrato individualizado, par posto de 

trabalho; 

B- C6pia da relagao dos trabalhadores constantes no "Arquivo SEFIP" referente ao 

pessoal que efetivamente presta servigos junto a Contratante; 

C- Certificado de regularidade com o FGTS; Certid6es Negativas de Debito com o 

"INSS" com as fazendas estadual e federal; 

D- Guias de recolhimento e informagoes a Previdencia Social "GFIP". 

E- Guias de Recolhimento do INSS e FGTS domes anterior, referente ao pessoal 

que efetivamente presta servigos junto a contratante, todas devidamente quitadas 

pelo banco recebedor~ 

F - Guia de Recolhimento GPS; 

G - Folha de pagamentos, em papel devidamente assinada e responsabilizada; 

H- Cart6es-ponto de frequencia para confrontagao com a folha de pagamento; 

I - Comprovantes de quitagao de pagamentos efetuados ao pessoal que 

efetivamente presta servigos junto a CONTRATANTE, se dara atraves da prova de 
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deposito em conta bancaria dos respectivos trabalhadores, e nos casas em que o 

funcionario nao possua conta, atraves da assinatura no holerit; 

J - Comprovantes de pagamento de "vale-transporte" e "vale-refeigao" efetuados ao 

pessoal que efetivamente presta servigos junto a Contratante. Observar que em 

alguns holerits constam a comprovacao do beneficia em campo especffico. restando 

apenas a conferencia. 

7.3 Constatando-se irregularidades na documentagao apresentada pela Contratada, 

a Contratante comunicara a Procuradoria Trabalhista da PGE/PR e devolvera a 

fatura para as devidas correg6es. 

7.4 0 CNPJ/MF constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo constante do 

contrato, sob pena de nao ser efetuado o pagamento, bern como todos os campos 

preenchidos corretamente e sem rasuras; 

A - A nota fiscal/fatura devera obrigatoriamente apresentar o mes da prestagao de 

servigos, valor unitario e o valor total do pagamento pretendido, e declarar a 

integralidade dos servigos prestados, e em situag6es de faturamento proporcional 

(pro rata), o mesmo de vera ser destacado; 

7.5 Nenhum pagamento sera efetuado enquanto estiver pendente de liquidagao 

qualquer obrigagao financeira que lhe tenha sido imposta pelo 6rgao contratante, em 

decorrencia de penalidade ou inadimplencia, nos termos da legislagao vigente e dos 

termos deste Edital. 

7.6 No caso de ser constatada irregularidades nas Notas Fiscais ou na 

documentagao apresentada, a contratante devera formalizar expediente com os 

fundamentos da devolugao dos documentos eivados de erro a contratada, para as 

devidas correg6es. 

7.6.1 Ocorrendo esta hip6tese, o prazo de pagamento sera automaticamente 

postergado, considerando-se novo prazo de 5 (cinco) dias uteis ap6s a solugao das 

respectivas pendencias. 

7.7 Os pagamentos dos salarios mensais e de outras verbas remunerat6rias deverao 

ser efetuados pela CONTRATADA, impreterivelmente na data limite estabelecida em 

Lei, sob pena de multa. Se persistido o atraso a Administragao podera, se achar 

conveniente efetuar o pagamento diretamente aos funcionarios da Contratada e 

formalizara a rescisao contratual, sem prejufzo das demais sang6es legais, nos 

termos estabelecidos na Convengao Coletiva de Trabalho da categoria. 
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Paragrafo Primeiro 

A CONTRAT ADA repassara a CONTRAT ANTE eventuais redugoes de pregos 

decorrentes de mudanga de alfquotas de impastos ou contribuigoes, em fungao de 

alteragoes na legislagao durante a vigencia deste contrato. 

Paragrafo Segundo 

No caso de ser constatada irregularidade na documentagao apresentada, a 

CONTRATANTE comunicara a Procuradoria Trabalhista da PGE/PR e devolvera a 

Fatura a CONTRATADA para as devidas corregoes. Ocorrendo esta hip6tese, a 

documentagao (fatura) sera considerada como nao apresentada para efeito de 

atendimento as condigoes contratuais. 

8 CLAUSULA OITAVA- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS 

As despesas decorrentes deste lnstrumento correrao por conta da seguinte dotagao 

orgamentaria: 

Unidade Gestora (Orgao): 

Dotagao Orgamentaria: 

Rub rica: 

Fonte: 

N° empenho inicial: 

9 CLAUSULA NONA - DA AL TERACAO, DA REPACTUACAO E DA REVISAO 

CONTRATUAL 

9.1 No interesse do 6rgao Contratante podera haver a "alteragao" do contrato "objeto 

contratado", especificamente em relagao ao aumento ou supressao dos servigos 

prestados, ate o limite de 25% do valor inicial atualizado do pactuado, conforme 

previsao do § 1°, art. 65 da Lei Federal n.0 8.666/1993 e § 1 o, art. 112 da Lei 

Estadual no 15.608/2007. 

9.1.1 E possfvel supressao acima de 25% do valor inicial do "objeto contratado" 

contrato, por convengao entre as partes, nos termos do §2°, II, art. 65 da Lei Federal 

n.0 8.666/1993 e do§ 2°, art. 112, da Lei Estadual no 15.608/2007. 
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9.1.2 Qualquer alteragao que implique aumento ou supressao dos servigos 

observara as normas contidas no art. 112 da Lei Estadual no 15.608/2007 e no art. 

65 da Lei Federal n.0 8.666/1993, especialmente, a previsao do § 6° do referido 

artigo que trata do equilfbrio economico-financeiro inicial pela Administragao quando 

esta alterar unilateralmente o contrato. 

9.2 Nos termos da Lei Federal n.0 9.069/1995 e da Lei Federal 0 10.192/2001, ap6s 

decorrido o prazo de 12 (doze) meses- contando da entrega da proposta na fase de 

habilitagao - poden:l haver a "repactuagao" de pregos, a qual dar-se-a em igual 

proporgao a variagao percentual dos valores previstos nos itens das clausulas 

especificadas em Dissfdio, Acordo ou Convengao Coletivos da classe a que o 

profissional pertenga ou, ainda, nos moldes do determinado em Sentenga Normativa. 

9.3 0 reajustamento de pregos sera efetuado na periodicidade prevista em lei 

nacional, considerando-se a variagao ocorrida desde a data da apresentagao da 

proposta citado no item acima, ate a data do efetivo adimplemento da obrigagao, nos 

termos do XI, art. 40 da Lei Federal n.0 8.666/1993 e do art. 115, da Lei Estadual no 

15.608/2007. 

9.3.1 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do contrato 

para manutengao do seu equilfbrio economico financeiro, sera a revisao considerada 

a ocasiao do reajuste, para evitar acumulagao injustificada, conforme Paragrafo 

unico do Art 115, da Lei Estadual no 15.608/2007. 

9.3.2 Essa repactuagao incidir-se-a tao-somente sabre a parcela dos custos ligados 

diretamente a mao-de-obra e nao sabre todo 0 valor do contrato, devendo, para as 

hip6teses diversas, analisar-se o disposto deste item e seguintes. 

9.3.3 0 esquecimento da Contratada quanta ao seu direito de proper a repactuagao, 

nao sera aceito como justificativa para pedido de efeito retroativo a data a que 

lega4mente faria jus, se nao a pedir dentro do primeiro mes do aniversario deste 

instrumento. 

9.4 Havendo necessidade de "revisao" por eventos imprevisfveis, caso fortuito ou 

forga maier, com vistas a restabelecer o equilibria economico-financeiro do contrato, 

ap6s a devida comprovagao pelo interessado- a revisao podera ser feita mediante 

aditamento contratual, obedecidos os procedimentos constantes do Art. 112 da Lei 

Estadual 15.608/2007, e, ainda, obedecendo-se as exigencias contidas na Lei 

Federal n.0 8.666/1993. 
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9.4.1 A revisao do prec;o contratual se efetivara de acordo como o previsto na Lei 

Estadual no 15.608/2007, devendo retratar a variac;ao efetiva do custo de produc;ao 

dos itens nao contemplados na Convenc;ao Coletiva da Categoria, optando a 

Administrac;ao pela adoc;ao do I.G.P.M. acumulado do perfodo. 

10 CLAUSULA DEZ- DA PREST ACAO DE GARANTIA 

A CONTRATADA devera fazer, ate o vigesimo dia, ap6s assinatura do contrato, 

prestac;ao de garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor maximo estimado 

para contratac;ao no respective lote, optando por uma das modalidades dispostas no 

§ 1 o, Art. 1 02 da Lei Estadual no 15.608/2007 e no § 1 o, Art. 56, da Lei Federal n.0 

8.666/1993. 

Paragrafo Primeiro 

Quando ocorrer alterac;ao do valor contratual, a CONTRA TADA devera 

obrigatoriamente, junto com o pedido da alterac;ao, apresentar Garantia Contratual 

no valor correspondente ate 5% (cinco por cento) do valor da Alterac;ao, com a 

mesma validade do item acima, podendo optar pel as modalidades previstas no § 1 o, 

Art. 102 da Lei Estadual no 15.608/2007 e no § 1 o, Art. 56 da Lei n.0 8.666/1993. 

Paragrafo Segundo 

Caso ocorra Renovac;ao Contratual, a CONTRATADA se obrigara apresentar nova 

Garantia Contratual, nas mesmas condic;oes acima citadas, no valor correspondente 

a 5% (cinco por cento) do valor que constara no Termo Aditivo, e assim 

sucessivamente, a cada alterac;ao do valor contratual. 

Paragrafo Terceiro 

A garantia oferecida respondera pela execuc;ao contratual, af compreendida a 

satisfac;ao plena de pagamento dos salaries e respectivos encargos referentes ao 

quadro de funcionarios e colaboradores da CONTRATADA, como tambem pelo 

pagamento de eventuais multas impostas ou indenizac;oes devidas. Quando a 

garantia for "seguro-garantia" a ap61ice nao podera conter Restri~ao. 
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Paragrafo Quarto 

Tratando-se de cauc;ao em dinheiro, a mesma ficara retida em seu valor total e 

somente sera devolvida ap6s consulta formal a Procuradoria Trabalhista da PGE/PR 

para verificac;ao da inexistencia de pendencias judiciais trabalhistas. A cauc;ao sera 

atualizada monetariamente, nos termos do paragrafo 4° do Artigo 56 da Lei Federal 

8666/1993 e do & 5°, Art. 102 da Lei Estadual no 15.608/2007, ap6s a execuc;ao do 

contrato, ate dois meses ap6s o vencimento do presente Contrato, podendo entao 

ser levantada pela CONTRAT ADA mediante requerimento. 

Paragrafo Quinto 

A CONTRATANTE 60 (sessenta) dias antes do termino contratual, obriga-se a 

consultar a Procuradoria Trabalhista da Procuradoria Geral do Estado (PRT/PGE), 

visando assegurar a situac;ao da empresa prestadora dos servic;os no tocante a 
recuperac;ao de ativos por parte da Administrac;ao; 

Paragrafo Sexto 

Ap6s dois meses, ao termino do contrato, a CONTRATADA mediante requerimento 

podera levantar a garantia apresentada. 

11 CLAUSULA ONZE- DAS OBRIGACCES DA CONTRATADA 

11.1 Retirar o Empenho I Ordem de Servic;o (ou documento equivalente) em ate 05 

(cinco) dias uteis ap6s ser notificado pelo 6rgao contratante, sob pena de 

decadencia. 

11.2 0 Contratado e o unico responsavel pelos custos, tributes, encargos sociais e 

contribuic;6es que incidam ou venham a incidir sabre resultantes da execuc;ao do 

contrato, de acordo com os §§ 1 o e 2°, art. 121 da Lei Estadual no 15.608/2007. 

11 .3 Para fazer jus ao pagamento, o contratado devera apresentar Nota 

Fiscai/Fatura discriminativa do servic;o prestado. 

11.4 lnformar a Administrac;ao sabre a ocorrencia de fatos que possam interferir, 

direta ou indiretamente, na regularidade do contrato firmado. 
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11.5 lnformar e manter atualizado (s) o (s) numero (s) de fac-simile, telefone e/ou 

enderego eletronico (e-mail), bern como nome da pessoa autorizada para contatos 

que se fizerem necessarios por parte da Administragao. 

11.6 Responder pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo 6rgao 

interessado, de acordo como inciso II, art. 120 da Lei Estadual no 15.608/2007. 

11.7 Assumir integral mente e exclusivamente a responsabilidade das obrigagoes 

fiscais decorrentes deste contrato. 

11.8 Assumir danos e/ou prejufzos que ocorram em decorrencia dos servigos 

contratados. 

11.9 Manter toda a equipe uniformizada - inclusive com o fornecimento dos 

necessarios itens de protec;ao ao trabalhador (equipamentos de protec;ao "individual" 

e "coletiva") -, treinada e habilitada conforms a legislagao vigente. 

11.10 Substituir os funcionarios; cuja conduta seja julgada inconveniente, bern como 

os que estiverem em gozo de ferias e em eventuais faltas. 

11.11 Apresentar relagao nominal e qualificada de seus empregados que prestarao 

servigos nos postos. 

11 .12 Executar periodicamente programas de treinamento e aperfeigoamento de 

seus empregados. 

11.13 Manter atualizadas as Carteiras de Trabalho dos empregados. 

11.14 Fornecer vales transports aos empregados, de acordo com as prescrigoes da 

Convengao Coletiva de Trabalho da categoria. 

11.15 Apresentar todos os meses a comprovagao dos recolhimentos dos tributos e 

contribuigoes sociais obrigat6rias por lei. 

11.16 Enviar juntamente com a fatura, c6pias da folha de pagamento e recibos dos 

funcionarios, que estejam prestando os servigos objeto deste contrato. 

11.17 Fornecer o registro de frequencia dos empregados. 

11.18 Fornecer os uniformes necessarios a execugao do servigo. 

11.19 Apresentar certidoes negativas dos tributos e contribuigoes quando solicitado 

pela Contratante. 

11.20 Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos e as supressoes 

que se fizerem necessarias nos servigos a serem prestados, ate o limite de 25% do 
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valor do contrato. 

11.21 Cumprir todas as condic;6es estabelecidas no Contrato e em seus documentos 

aplicaveis. 

11.22. Na hip6tese da Contratada descumprir quaisquer das obrigac;6es 

supramencionadas, e, oficialmente notificada pela Contratante nao se manifestar e 

corrigir os problemas em 5 (cinco) dias uteis, ou, ainda, nos casos de reincidemcia 

pela mesma falha motivadora da notificac;ao anterior, a Contratante podera rescindir 

o Contrato e seguir a ordem classificat6ria da Ata de Registro de Prec;os, sem 

prejufzo das sanc;6es previstas neste Edital. 

11.23 0 contratado devera manter atualizado o Cadastro de Licitantes do Estado -

CLE, cumprindo o art. 19 do Decreto Estadual no 2.391/2008, ate o final 

cumprimento do contrato decorrente deste certame licitat6rio. 

11.24 De acordo com o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta n. 0 

292107, entre a Secretaria de Estado da Administragao e da Previdencia e o 

Ministerio Publico do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho - 9° Regiao, a 

empresa contratada devera observar as normas de satJde e seguranga dos 

trabalhadores, em especial: a NR-01, ITEM 1. 7.b, quanta as ordens de servigos; a 

NR-05, quanta a CIPA: a NR-06, quanta ao fomecimento, treinamento e fiscalizagao 

da utilizagao de EPI's; a NR-07, quanta ao PCMSO e exames medicos admissionais, 

peri6dicos e demissionais: a NR-09, quanta ao PPRA e a NR-15, anexo XIV, quanta 

aos agentes biol6gicos. 

12 CLAUSULA DOZE- DAS OBRIGACCES DA CONTRATANTE 

12.1 - Efetuar o pagamento ao CONTRAT ADO, de acordo com as condic;6es de 

prec;o e prazo estabelecidos no Edital e na proposta de prec;os do CONTRATADO, 

que fazem parte integrante deste Contrato. 

12.2 - Fazer executar fielmente o contrato pelas partes, de acordo com as clausulas 

alencadas e as normas da Lei Estadual no 15.608/2007. 

12.3 - Fazer acompanhar o contrato por urn gestor de contrato, representante da 

Administrac;ao Publica, de acordo com o Art. 118 da Lei Estadual no 15.608/2007. 

12.4 - Promover, por intermedio de servidor designado na forma do Art. 118 da Lei 

Estadual no 15.608/2007, o acompanhamento e fiscalizac;ao dos servic;os 
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contratados, sob todos os seus aspectos, anotando em registro proprio as falhas 

detectadas e comunicando as ocorremcias de quaisquer fatos que, a seu criteria, 

exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA, encaminhando se 

necessaria estes registros a Procuradoria Trabalhista da PGE/PR; Fiscalizar a 

execugao dos contratos de terceirizagao dos servigos de limpeza e conservagao dos 

hospitais, laborat6rios e de Centros de Saude do Estado do Parana no que diz 

respeito a observancia das normas de saude e seguranga dos trabalhadores, em 

especial: a NR-01, item 1.7.b, quanta as ordens de servigos; a NR 05, quanta a 

CIPA: a NR-06, quanta ao fornecimento, treinamento e fiscalizagao da utilizagao de 

EPI's; a NR-07, quanta ao PCMSO e exames medicos admissionais, peri6dicos e 

demissionais; a NR-09, quanta ao PPRA e a NR-15, anexo XIV, quanta aos agentes 

biol6gicos. 

12.5 - Comunicar a CONTRATADA sempre que houver necessidade de substituigao 

do funcionario. 

12.6 - Notificar quando houver falta do funcionario. 

13 CLAUSULA TREZE- DAS PENALIDADES 

0 nao cumprimento das obrigag6es contratuais ensejara a aplicagao das seguintes 

sang6es, independentemente de outras previstas em lei: 

I - Advertencia; 

II - Multa por inadimplencia contratual na forma de 10% sabre o valor de cada 

respective pedido, e/ou multa diaria, relacionada ao nao cumprimento do prazo 

estabelecido para a prestagao do(s) servigo(s) deste Edital, na forma de 2% por dia 

de atraso, sabre o valor do respective pedido, enquanto perdurar a mora. 

Ill - Suspensao temporaria do direito de licitar, de contratar com a Administragao e, 

se foro caso, descredenciamento no CLE/SEAP, pelo prazo de ate 02 (dois) anos 

ou enquanto perduram os motivos determinantes da punigao. 

IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao 

Publica, ap6s regular processo administrative, onde fica garantido o direito a defesa 

e o exercfcio do amplo contradit6rio, conforme previsto nos Arts. 161 e 162 da Lei 

Estadual 15.608/2007. 

V - As sang6es previstas nos itens acima mencionados admitem defesa previa do 
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interessado no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, com excegao da 

pena de declaragao de inidoneidade, hip6tese em que e facultada a defesa no prazo 

de 10 (dez) dias da abertura da vista. 

VI - As penalidades acima previstas sao independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente. 

VII - As multas aplicadas deverao ser recolhidas a conta da CONTRATANTE no 

prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da data da notificagao, podendo o seu valor 

ser descontado do documento de cobranga, na ocasiao de seu pagamento. 

VIII - As multas, quando nao recolhidas ou descontadas no prazo descrito no item 

anterior deste contrato sofrerao reajuste pelo menor fndice alcangado entre o IGP-M, 

o INPC eo IPCA. 

IX- Alem das multas estabelecidas, a CONTRATANTE poderc3. recusar os servigos 

contratados, se sua prestagao nao estiver de acordo com o exigido na descrigao do 

objeto deste contrato e demais documentos que o comp6em, e nao for corrigida 

imediatamente. 

X - A ocorrencia ensejadora da recusa em aceitar os servigos prestados pela 

CONTRATADA pode constituir motivo para aplicagao do disposto Ill e IV, Art. 150 

da Lei Estadual no 15.608/2007 e Ill e IV, Art. 87 da Lei Federal n.0 8.666/1993. 

XI- Nas hip6teses de descumprimento das obrigag6es por motivo de caso fortuito e 

de forga maior, devidamente justificados e comprovados, mediante processo 

administrativo, a CONTRATANTE podera deixar de aplicar as penalidades previstas. 

XII - As penalidades previstas nos itens I, II e Ill, serao aplicadas mediante processo 

administrativo, pela autoridade competente do 6rgao. 0 item IV, declaragao de 

inidoneidade, sera aplicada pela autoridade maxima do Poder Executivo, ap6s 

atendidas as condig6es estabelecidas no Art. 150 a 162, garantindo-se o 

contradit6rio e ampla defesa ao interessado. 

XIII - Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Cadastro de Licitantes 

do Estado. 

Paragrafo Primeiro 

Os pagamentos dos salarios mensais e de outras verbas remunerat6rias devidas 

pelo CONTRATADO aos seus trabalhadores serao efetuados impreterivelmente na 

data limite estabelecida em Lei, sob pena de advertencia e, se persistido o atraso 
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por urn periodo igual a 30 (trinta) dias, de rescisao contratual, sem prejuizo das 

demais sanc;:6es legais. 

14 ClAUSULA QUATORZE- DOS CASOS DE RESCISAO 

0 inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condic;:6es 

estabelecidas neste contrato assegurara a CONTRATANTE, nos termos da Sec;:ao 

IV, do Capitulo II, da Lei Estadual no 15.608/2007 e da Sec;:ao V, do Capitulo Ill da 

Lei Federal n.0 8.666/1993, o direito de da-lo por rescindido, mediante notificac;:ao por 

escrito, atraves de oficio entregue diretamente ou por via postal, com prova de 

recebimento. 

Paragrafo Primeiro 

Fica a criteria do representante da CONTRA T ANTE declarar rescind ida o contrato, 

nos termos do "caput" desta Clausula ou aplicar as multas de que trata a Clausula -

DAS PENALIDADES deste Contrato. 

Paragrafo Segundo 

Fica este contrato rescind ida de plena dire ito pel a CONTRA T ANTE, 

independentemente de interpelac;:ao judicial ou extrajudicial, em qualquer des 

seguintes casas de inadimplemento por parte da CONTRATADA: 

I- Nao cumprimento de clausulas contratuais, especificac;:6es e prazos. 

II - 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificac;:6es e prazos ou 

outra grave irregularidade que prejudique o cumprimento deste contrato. 

Ill- Atraso injustificado no inicio do servic;:o ou a lentidao no seu cumprimento. 

IV - Paralisac;:ao da prestac;:ao des servic;:os, sem justa causa e sem previa 

comunicac;:ao a CONTRA TANTE. 

V- Subcontratac;:ao total ou parcial dos servic;:os objeto deste contrato. 

VI - Associac;:ao do contratado com terceiros, cessao ou transferencia, total ou 

parcial, bern como a fusao, cisao ou incorporac;:ao, que afetem a normal execuc;:ao do 

Contrato. 

VII - Desatendimento das determinac;:6es regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execuc;:ao, assim como de seus superiores. 
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VIII - Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto ora contratado, 

anotadas na forma do § 2°, Art. 118 da Lei Estadual no 15.608/2007. 

IX - Decretagao de falencia, instauragao de insolvencia civil ou dissolugao da 

CONTRATADA. 

X - Alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execugao deste Contrato. 

XI - Atraso, pel a CONTRAT ADA, no pagamento de salarios ou outras verbas 

remunerat6rias a seus trabalhadores. 

XII - Sonegagao pel a CO NT RAT ADA no pagamento dos encargos legais, sociais e 

tributaries devidos. 

XIII - 0 descumprimento da proibigao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

XIV- A falta de integralizagao da garantia nos prazos estipulados. 

XV- A superveniencia da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administragao. 

Paragrafo Terceiro 

A rescisao contratual tambem operar-se-a nos seguintes casos: 

I - Razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que 

esta subordinada a CONTRAT ANTE, devidamente deduzidas em processo 

administrative regularmente instaurado. 

II -Ocorrencia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execugao do contrato. 

Ill - Supressao, unilateral por parte da Administragao, dos quantitativos dos servigos, 

acarretando modificagao do valor inicial do contrato, alem do limite permitido no §1 °, 

II e Ill, Art. 112 da Lei Estadual 15.608/2007 e no §1°, Art. 65 da Lei Federal 

8.666/1993. 

IV - Suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo caso de calamidade publica, grave 

perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de 
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indenizagoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagoes e 

mobilizagoes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 

de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagoes assumidas ate que seja 

normalizada a situagao. 

V - Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao, 

decorrentes de servigos prestados, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, 

salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou 

guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento 

de suas obrigagoes ate que seja normalizada a situagao. 

VI - A nao liberagao pela CONTRATANTE de area ou local para a execugao do 

servigo, nos prazos contratuais. 

Paragrafo Quarto 

A rescisao deste Contrato podera ser: 

I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos 

enumerados nos incises I a XII e XVII a XX do Art. 129 da Lei Estadual no 

15.680/2007; 

II- Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagao, 

desde que haja conveniencia para a Administragao; 

Ill - Judicial, nos termos da legislagao processual, vigente a epoca da rescisao 

contratual. 

Paragrafo Quinto 

Nos casos de rescisao administrativa ou consensual sera precedida de autorizagao 

escrita e fundamentada da CONTRATANTE. 

Paragrafo Sexto 

No caso de rescisao do contrato com fundamento em razoes descritas no Paragrafo 

Terceiro, e desde que nao haja culpa do CONTRATADO, sera este ressarcido dos 

prejufzos que comprovadamente houver sofrido, tendo ainda o direito a: 

I - Devolugao da garantia; 

II - Pagamentos devidos pela execugao do contrato ate a data da rescisao; 

Ill- Pagamento do custo da desmobilizagao. 
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Paragrafo Setimo 

A rescisao administrativa de que trata o incise I, Art. 130 da Lei Estadual 

15.608/2007, acarreta as seguintes consequencias, sem prejufzo das demais 

sangoes legais: 

I - Assungao imediata da prestagao dos servigos objeto do contrato, por ato proprio 

da 

CONTRATANTE. 

II - Ocupagao e utilizagao do local, instalagoes, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execugao do contrato, necessaries a sua continuidade, na forma do 

incise V, Art. 97 da Lei Estadual no 15.608/2007. 

Ill- Execugao da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos 

valores das multas e indenizagoes a ela devidos. 

IV - Retengao dos creditos decorrentes do contrato ate o limite dos prejufzos 

causados a CONTRATANTE. 

Paragrafo Oitavo 

A aplicagao das medidas previstas nos incises I e II, Art. 131 da Lei Estadual 

15.608/2007, fica a criteria do CONTRATANTE, que podera dar continuidade ao 

servigo por execugao direta ou indireta. 

Paragrafo Nono 

Os casos de rescisao contratual devem ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado ao CONTRATADO o contradit6rio e o direito de ampla 

defesa. 

15 CLAUSULA QUINZE - DA LEGISLACAO APLICAVEL 

0 presente contrato e regido pela Lei Federal n.0 8.666/1993, Lei Federal n.0 

10.520/2001, Lei Complementar Federal n.0 101/2000, Lei Estadual 15.608/2007, 

pelos Decretos Estaduais citados no preambulo do Edital da licitagao referents ao 

objeto deste contrato, bern como, pelo Edital e seus anexos e demais normas 
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aplicaveis. 

16 CLAUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS 

Os casas omissos serao resolvidos pela CONTRATANTE, a luz da legislagao, da 

jurisprudencia e da doutrina aplicavel a especie. 

17 CLAUSULA DEZESSETE- DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Curitiba, capital do Estado do Parana, para dirimir 

quaisquer questoes relativas a este contrato, com expressa renuncia de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, atraves de seus 

representantes, firmam o presente contrato, em tres vias de igual teor e forma na 

presenga de duas testemunhas. 

Curitiba, ....... de ...................................... de 2009. 

CONTRATANTE CONTRATADA 




