
Painel 7 - Terceirização de Serviços
Critérios de sustentabilidade na terceirização de serviços

Governança e sustentabilidade



Eixos

Sustentabilidade na 
compras públicas

IN de Serviços Projetos para 
sustentabilidade



Marcos normativos

IN nº 1/2010

Alteração da Lei 
nº 8.666/1993

Decreto nº 
7.746/2012

IN nº 10/2012

IN nº 2/2014

IN nº 5/2017

Especificações 
técnicas do objeto 
deverão conter 
critérios ambientais 

Inclusão da “promoção 
do desenvolvimento 
nacional sustentável” 
como princípio a ser 
observado nas 
licitações. 

 Adoção obrigatória 
de critérios e práticas 
sustentáveis nos 
instrumentos 
convocatórios.

Estabelece regras para 
elaboração dos PLS. 

 Exigência de os modelos de 
bens estejam classificados 
com classe de eficiência “A”
na ENCE;

 Edificações novas – ENCE 
Geral de Projetos classe “A”;

 Obras de retrofit – ENCE 
parcial classe “A”.

Decreto nº 
9.373/2018

 Todas as contratações de 
serviços observarão os 
critérios e práticas de 
sustentabilidade;

LC nº 123/2006

Tratamento diferenciado e 
simplificado para MPE:
 Promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito 
municipal e regional;

 Ampliação da eficiência das 
políticas públicas;

 Incentivo à inovação tecnológica. 

Destinação e 
disposição final 
ambientalment
e adequadas de 
bens móveis da 
Administração.



Paradigma da sustentabilidade nas compras públicas

Real necessidade, menor 
impacto (social, ambiental 

e/ou econômico), avaliação 
do ciclo de vida, inovação

Incorporação dos 
aspectos de 

sustentabilidade 
em todo o 

processo de 
compras públicas.



Instrução Normativa de Serviços

Novo formato de contratação

 Moderniza e padroniza os processos e 
procedimentos;

 Estabelece parâmetros:
‐ Planejamento das Contratações
‐ Gerenciamento de Riscos;
‐ Controle Interno; e
‐ Transparência.

 Aperfeiçoa o pagamento com foco no resultado;
 Vincula a observância de critérios e práticas de 

sustentabilidade em todo processo.



Ampliação do setor 
terciário na 
administração

Ampliação do 
mercado 
fornecedor

Modernização, 
inovação e 
tecnologias

Setor 
Público

Instrumentaliza a fase de planejamento de contratação.
Base indispensável na melhoria das aquisições

Foco no resultado. Conformidade entre a prestação dos serviços e

o valor pago pela Administração - IMR

Fiscalização por meio de controles internos
mensuráveis. Fato gerador e conta vinculada

Padroniza os processos de contratação Modelos da AGU e

artefatos de gestão

Contexto
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monitoramento 
colaborativo (fiscais 
técnicos, 
administrativos, setoriais 
e público usuário;

• Indicadores de 
desempenho 
operacional - IMR;
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• Preços mais 
competitivos; 

• Serviços com mais 
qualidade;

• Melhoria do 
desempenho do 
fornecedor.P
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•Melhor qualificação do 
objeto;
•Mitiga riscos;
•Inovação;
•Redução de custos;
•Histórico de referências;
•Melhoria na alocação de 
recursos (padronização de 
procedimentos)



Principais Inovações  

Pessoas

Processos

Controle

Necessidade da contratação, 
requisitos,  método de estimativa 

de preços, justificativa de 
parcelamento, viabilidade, entre 

outros

Grupo que conduzirá o 
planejamento da 
contratação

Identificação, controle, 
prevenção e mitigação dos 
riscos da contratação

Fortalecimento da fase de planejamento



Principais Inovações  

Atualização das produtividades para 
contratação dos serviços de limpeza

 Mercado fornecedor;

 Inovações tecnológicas.

 Possibilidade de alteração pelo mercado fornecedor.



Principais Inovações  

Instrumento de Medição de Resultado - IMR

 Substitui o Acordo de Nível de Serviço (ANS);

 Vincula o pagamento ao resultado efetivo da prestação do serviço 
mediante verificação:

‐ Qualidade;
‐ Quantidade;
‐ Tempo;
‐ Modo de execução .



Principais Inovações  

Avalia a execução do 
objeto nos moldes 
contratados:

 Quantidade, 
qualidade, tempo e 
modo;

 Compatibilidade com 
os indicadores de 
desempenho;

 Subsidia o 
pagamento com base 
no resultado.

Fiscal Técnico

Avalia aspectos 
administrativos da 
execução de serviços 
com regime de 
dedicação exclusiva de 
mão de obra

 Obrigações 
previdenciárias, fiscais 
e trabalhistas;

 Providências 
tempestivas nos casos 
de inadimplemento.

Fiscal Administrativo

Avalia aspectos 
técnicos e 
administrativos

 Prestação ocorre 
simultaneamente:

 Setores distintos;

 Unidades 
desconcentradas de 
um mesmo órgão ou 
entidade.

Fiscal Setorial

Avalia aspectos 
qualitativos do objeto 
por meio de pesquisa 
de satisfação junto ao 
usuário.

 Avaliação dos 
resultados, recursos e  
procedimentos
utilizados pela 
contratada.

Público Usuário

Novos atores na fiscalização



Principais Inovações  

Pagamento pelo Fato Gerador

 Instrumento alternativo à Conta Vinculada.

 Administração se responsabiliza tão somente pelo pagamento dos custos
decorrentes de eventos efetivamente ocorridos.

‐ Verbas trabalhistas (13º salário, férias e 1/3 constitucional, multa do 
FGTS) ou outros eventos futuros e incertos.

 A não ocorrência dos fatos geradores não gera direito adquirido para a 
contratada das referidas verbas ao final da vigência do contrato.

 A proposta apresentada pelo fornecedor deverá contemplar o valor total 
dos custos da contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências 
de fatos geradores.



Principais Inovações  

Modelos padronizados da AGU

 Termo de Referência, Projeto Básico, editais e contratos

‐ Segurança na formulação desses instrumentos

‐ Agilidade na aprovação pelas Consultorias Jurídicas

‐ Celeridade e simplificação dos processos.



Principais projetos

Consolidação da IN nº 1, de 2010, e IN nº 10, de 2012
 Consubstanciar em um único normativo as regras e procedimentos relativos sustentabilidade nas licitações

e contratos.

 Modernização e aperfeiçoamento, considerando às demais inciativas que vêm sendo desenvolvidas pela
Seges, em especial:

‐ Instrução Normativa nº 5, de 2017 – estabelece um novo modelo de contratação de serviços;
‐ Atendimento às recomendações do Acórdão TCU – 2.622/2015 –TCU-Plenário - Governança e gestão das

aquisições.

 Consulta Pública – 2º semestre 2018.

Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações (PGC)
 Todas as contratações que se pretende realizar ou prorrogar no exercício subsequente;
 Compras compartilhadas – ampliação da possibilidade de contratações conjuntas (economia de escala);
 Calendário de compras – sinalização para o mercado fornecedor;



Principais projetos

IN de Governança do Sisg
 Consolidará os instrumentos de governança e gestão, cumprindo o papel de indutor de melhorias

nos órgãos e entidades no âmbito do Sistema de Serviços Gerais (Sisg).

 Iniciativa origina-se de recomendações do Acórdão TCU – 2.622/2015 –TCU-Plenário - Governança
e gestão das aquisições.

 Define:

‐ Governança de logística pública;

‐ Princípios básicos e objetivos.

 Consulta Pública
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