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PARECER TÉCNICO Nº. 005/2017 
 

A Coordenadora Municipal de Engenharia, 

 

A Controladoria Geral, no cumprir dos ditames legais, em especial o que 

dispõem os arts. 31 e 74 da Constituição Federal; art. 59 da Lei Complementar 

nº.101/2000; arts. 29, 70 e 76 da Constituição do Estado do Espírito Santo; no 

exercício de suas funções específicas impostas pelo art. 5° da Lei Municipal 

n°.873/2012  e; atendendo ao despacho à fl. 06 dos autos, expede parecer técnico 

cerca do processo: 

 

Processo Administrativo nº. 5925/2017 

Requisitante: Nara S. Lauers Vervloet 

Data de Abertura Processo: 28 de agosto de 2017 

Solicitação: Esclarecimento jurídico sobre o item 4.0 da Planilha de Preços, 

constante no item 2.2 do Contrato de Prestação de Serviços nº. 087/2013 – 

Contratação de empresa para execução do serviço de limpeza pública no 

município de Fundão – ES. 

 

1. Do relatório processual 

 

Cuidam os autos de pedido de esclarecimento endereçado à Procuradoria 

Municipal pela Coordenadora Municipal de Engenharia, Sra. Nara S. Lauers 

Vervloet, por meio do processo 5925/2017, no qual solicitou informações 

jurídicas sobre o item 4.0 da Planilha de Preços, constante no item 2.2 do 

Contrato de Prestação de Serviços nº. 087/2013 – Contratação de empresa para 

execução do serviço de limpeza pública no município de Fundão – ES. 

 

Atendendo a demanda, o assessor jurídico, Sr. Pedro Henrique de Araújo 

Passamani apresentou seu relatório (fl.05 e 06). 

 

Em posse das informações a Sub Procuradora-Geral, Sra. Liliane Broetto 

ratificou o parecer do Assessor Jurídico e encaminhou os autos para a 

Controladoria Geral para ciência e emissão de parecer (fl.06). 
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2. Procedimentos 

 

Ao verificar a item 2.3 - do contrato 087/2013, que esclarece as questões 

relativas ao pagamento pelos serviços contratados, pode-se extrair que os 

pagamentos a serem efetuados serão baseados em serviços efetivamente 

realizados, se não, vejamos: 

 
“2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, após 

aprovação das medições pela Secretaria de Planejamento econômico e de 

Infraestrutura Urbana, incumbida pela fiscalização”. (grifo nosso) 

 

Destaca-se ainda, após verificação do item 7.2, do mesmo contrato, que o todo 

ônus relativo à execução dos serviços, inclusive os relativos a seus empregados, 

decorrerá por conta da contratada: 

 
“7.2.2 Responsabilizar-se por todo ônus relativo à execução dos serviços 

adjudicado a licitante. [...] 

7.2.7 Assumir, relativo a seus empregados e prepostos, todas as providências 

e obrigações estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de 

acidente de trabalho, ainda que verificados nas dependências da 

CONTRATANTE, os quais com esta não terão qualquer vínculo 

empregatício.” (grifo nosso) 

 

No mesmo sentido, o art.66 da Lei nº. 8.666/93 não deixa dúvidas quanto à 

obrigatoriedade do fiel cumprimento do contrato pactuado entre as partes, 

respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução. 

 

Desse modo, no que diz respeito à mão de obra contratada no caso em tela, não 

deve ser diferente. Ou seja, a remuneração deve ser aferida com base nas horas 

efetivamente trabalhadas nas atividades previstas, respeitado o teto contratual, 

não devendo assim ser remunerado pelo município as horas ociosas dos 

trabalhadores da contratada. 

 

Exemplificando. 
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No caso do item 4.1 da tabela constante a tabela do item 2.2, no qual 

enquadram-se os funcionários da empresa que realizam coleta (coletores), é 

incoerente remunerar, em um determinado dia, um número maior de horas 

efetivamente trabalhadas pelos coletores, do que o tempo total de coleta. Ou 

seja, se a coleta durou "x" horas não se deve aceitar que houve "x + y" horas 

trabalhadas por determinado coletor. 

 

3. Conclusões Recomendações  

 

Diante do exposto, conclui-se que o pagamento deve ser aferido com base nos 

serviços efetivamente prestados, respeitando o teto contratual, ficando a cargo 

da Empresa contratada, todos os custos decorrentes da contratação de 

profissionais para cumprir o objeto acordado entre as partes, inclusive os que 

decorrerem das escalas de trabalho (horas de ociosidade dentre outros). 

 

 

 

Fundão, 31 de agosto de 2017. 

 

 

 

DEBORA ASSIS LIMA 

Agente de Controle Interno 

 

 

Ratificado por: 

 

LENARDO DE LIMA OLIVEIRA 

Controlador Geral 

 

 

 

 

 


