
ORDEM DE SERVIÇO No 054/2015

Em 20 de agosto de 2015, a Reitora da Universidade Federal de São
João del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e considerando:  

- a Lei 8.666/1993, art. 67;
- a IN/MPOG 02/2008 e suas alterações;
- o Memorando Eletrônico 057/PROGP, de 2 de março de 2015,

RESOLVE:

Baixar  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO visando padronizar  a
fiscalização  dos  contratos  de  prestação  de  serviços  de  natureza  contínua  com
dedicação exclusiva de mão-de-obra no âmbito da UFSJ:

Art. 1º Disciplinar o acompanhamento e a fiscalização dos contratos de prestação de
serviços de natureza contínua com dedicação exclusiva de mão de obra no âmbito
da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ. 

Art. 2º Para fins desta Portaria entende-se por:

I – contrato de serviços de natureza contínua com dedicação exclusiva de mão de
obra: contratos em que, via de regra, os empregados da contratada são alocados
para  trabalhar  continuamente  nas  dependências  do  órgão,  muitas  vezes  com
dedicação exclusiva.  São contratos típicos de “terceirização” (Limpeza, vigilância,
recepção, portaria etc);

II - Área demandante: unidade administrativa da UFSJ responsável por demandar a
contratação de serviços de natureza contínua com dedicação exclusiva de mão de
obra;

III  –  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  do  contrato:  consiste  na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser
exercido pelo gestor do contrato, que poderá ser auxiliado por fiscal técnico e fiscal
administrativo;

IV – gestor do contrato: servidor lotado na unidade vinculada ao objeto do contrato e
designado  pela  autoridade  competente  da  UFSJ  para  coordenar  e  comandar  o
processo da fiscalização da execução contratual;



V – fiscal técnico do contrato: servidor lotado na unidade vinculada ao objeto do
contrato, indicado pelo gestor para auxiliá-lo na fiscalização da execução do objeto
do contrato e designado pela autoridade competente da UFSJ; 

VI – fiscal administrativo do contrato: servidor lotado na unidade vinculada ao objeto
do  contrato,  indicado  pelo  gestor  para  auxiliá-lo  na  fiscalização  dos  aspectos
administrativos do contrato e designado pela autoridade competente da UFSJ; 

VII – Comissão de Fiscalização de Contrato: responsável pela gestão e fiscalização
do contrato, constituída pelo gestor, pelo fiscal técnico e pelo fiscal administrativo do
contrato.

§1º  Quando  o  objeto  do  contrato  referir-se  exclusivamente  a  um  campus,  a
Comissão  de  Fiscalização  deverá  estar  preferencialmente  lotada  no  referido
campus, exceto quando se tratar dos campi de São João del-Rei.

§ 2º A designação dos membros da Comissão de Fiscalização de contrato será
realizada por meio de Portaria expedida pela autoridade competente.

§  3º  Para  cada contrato  deve ser  designada uma Comissão de Fiscalização de
contrato, cujas funções de cada membro não poderão ser exercidas pelo mesmo
servidor, exceto em casos de afastamento inferior a 30 dias.

§  4º  Deve-se  evitar  designar  um mesmo gestor  e  fiscais  para  vários  contratos,
visando,  assim,  maior  dedicação  e  melhores  condições  de  trabalho  para  que
desempenhem as funções inerentes à gestão e à fiscalização de contratos.  

Art.  3º  Para  cada  contrato  deve  ser  constituído:  um  processo  administrativo
destinado ao instrumento convocatório de licitação, aos atos relativos à dispensa ou
inexigibilidade  de  licitação,  bem  como  o  contrato  dele  decorrente  e  ao
acompanhamento  e  análise  da  documentação  fiscal,  trabalhista  e  previdenciária
relativa  à  contratada  e  aos  seus  empregados  e  um processo  administrativo  de
liquidação e pagamento, por exercício financeiro. 

Parágrafo  Único.  Os  membros  da  Comissão  de  Fiscalização,  conforme  sua
competência,  deverão  registrar  as  ocorrências  da  fiscalização  e  inserí-las  no
processo de contratação e acompanhamento do contrato bem como no Sistema
Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) – Módulo Contratos.

Art. 4º São competências do responsável da área demandante:

I  –  Planejar  a  contratação  de  serviços  terceirizados  em  harmonia  com  o
planejamento estratégico da UFSJ;

II  –  Providenciar  a  abertura  de  processo  administrativo  para  a  contratação  de
serviços terceirizados;

III  –  Elaborar  e  assinar  Termo  de  Referência  para  contratações  de  serviços
terceirizados;

IV – Providenciar a abertura de processo administrativo no caso de necessidade de
nova licitação, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes do término da
prestação de serviços.



Art. 5º São competências do Gestor de contrato: 

I  –  Manter  sob  sua  guarda  o  processo  administrativo  destinado  ao  instrumento
convocatório de licitação e aos atos relativos à gestão e fiscalização do contrato;

II  –  Fiscalizar  e  avaliar  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  contratuais  e
editalícias;

III – Estudar e conhecer a legislação pertinente à gestão e fiscalização de Contratos,
buscando informações e conhecimentos e agir de acordo com os princípios legais,
éticos, morais e com transparência no desempenho de suas atividades;

IV  –  Solicitar  auxílio  junto  às  áreas  competentes  em caso  de  dúvidas  técnicas,
administrativas ou jurídicas;

V – Promover, no processo de contratação e no SIPAC, o registro documentado de
todas  as  ocorrências  contratuais  diretamente  relacionadas  às  obrigações
assentadas no processo licitatório;

VI  –  Manter  contato  com  a  contratada  de  modo  a  promover  a  interlocução
operacional,  recebendo,  providenciando  as  solicitações,  como  pedidos  de
reequilíbrio econômico-financeiro, repactuação, revisão, acréscimos, supressões e
prorrogação de prazo e verificando os pressupostos e documentos necessários; 

VII–  Interagir  com  a  contratada  no  que  diz  respeito  a  comunicados  de  ordem
administrativa, avaliação de desempenho, e solução de irregularidades na execução
do contrato;

VIII - Solicitar à contratada, conforme previsto no contrato, a apresentação de carta
garantia verificando se a garantia: 

a) Apresenta validade durante a execução do contrato e 3 (três) meses após o
término da vigência, devendo ser renovada a cada prorrogação e revista a
cada alteração contratual;

b) Corresponde ao valor de cinco por cento do valor total do contrato e de suas
alterações ou prorrogações;

c) Assegura o pagamento de: prejuízos advindos do não cumprimento do objeto
do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato; multas moratórias e punitivas aplicadas
pela  Administração  à  contratada;  e  obrigações  trabalhistas,  fiscais  e
previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada;

d) Contempla  todos  os  eventos  indicados  nos  itens  da  alínea  “c”,  o  que  é
indispensável para a aceitação da mesma;

IX  –  Controlar  o  prazo  de  vigência  contratual,  tomando  as  providências  de
prorrogação  ou  não  do  contrato,  90  (noventa)  dias  antes  de  seu  encerramento,
manifestando o interesse e conduzindo o processo de prorrogação, quando for o
caso;



X – Controlar  as  alterações do contrato  observando os  limites  de acréscimos e
supressões;

XI – Emitir atos decisórios, quanto à repactuação, acréscimo/supressão, reajuste e
prorrogação  de  prazo,  subsidiado  por  relatórios  fundamentados  dos  respectivos
fiscais técnicos e administrativos do contrato. 

XII – Encaminhar à DIFIN os dados necessários para abertura da conta vinculada
antes do envio da primeira fatura. 

XIII – Preparar e acompanhar os procedimentos de notificações à contratada, relatar
irregularidades identificadas e sugerir a penalidade cabível para cada caso, ou ainda
a  rescisão  unilateral  do  contrato,  subsidiando  a  autoridade  competente  de
informações para tomada de decisões;

XIV – Em caso de multa e de resgate de garantia, acompanhar a execução dessas;

XV – Convocar a contratada para reunião inicial e os demais servidores envolvidos
na gestão e fiscalização do contrato;

XVI – Emitir a Ordem de Serviços para início do contrato, quando necessário;

XVII – No início do contrato, elaborar planilha-resumo contendo os seguintes dados:
nome completo dos empregados terceirizados, cargo ou função, horário do posto de
trabalho,  número  da  carteira  de  identidade (RG)  e  da inscrição no Cadastro  de
Pessoas  Físicas  (CPF),  salário,  adicionais,  gratificações,  benefícios  recebidos
(especificação  e  quantidade,  como  vale-transporte  e  auxílio-alimentação),  férias,
licenças, faltas, ocorrências e indicação do responsável técnico pela execução do
serviço,  quando  for  o  caso;  repassando  a  planilha-resumo aos  fiscais  técnico  e
administrativo no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento das informações;

XVIII – Realizar e certificar, mensalmente, parecer de conformidade de prestação de
serviços  e  ateste  da nota  fiscal  após  recebimento  da  documentação  dos fiscais
técnico e administrativo, e providenciar o encaminhamento desses documentos para
pagamento; 

XIX – Encaminhar para DIFIN os seguintes documentos para pagamento:

- nota fiscal, devidamente atestada;

-  demonstrativo do valor da conta vinculada;

- declaração (original e atual) de optante, se houver;

- cópia das certidões negativas, item XIV do art. 7º.

XX – Tomar as devidas providências quando identificado pagamentos indevidos à
contratada na execução do contrato;

XXI – Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

XXII  -  Em  caso  de  indício  de  irregularidade  no  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias,  os  gestores  de  contratos  deverão  oficiar  ao  Ministério  da
Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB.

XXIII- Em caso de indício de irregularidade no recolhimento do FGTS, os gestores
de contratos deverão oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego. 



Art. 6º São competências do Fiscal Técnico do contrato:

I - Manter cópia física ou eletrônica do termo contratual e de todos os aditivos, se
existentes,  juntamente  com  outros  documentos  que  possam  dirimir  dúvidas
originárias  do  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pelas  partes,  tais  como:
Termo de Referência, Edital de Licitação, Proposta da contratada (Planilha de custos
e formação de preços);

II - Acompanhar, fiscalizar e verificar a execução do objeto contratual assegurando o
cumprimento integral  das obrigações contratuais  assumidas com qualidade e em
respeito à legislação vigente, observando o Acordo de Níveis de Serviço, quando
houver.

III  –  Estudar  e  conhecer  a  legislação  pertinente  à  fiscalização  de  Contratos,
buscando informações e conhecimentos e agir de acordo com os princípios legais,
éticos, morais e com transparência no desempenho de suas atividades;

IV  –  Solicitar  auxílio  junto  às  áreas  competentes  em caso  de  dúvidas  técnicas,
administrativas ou jurídicas;

V – Promover, no processo de contratação e no SIPAC, o registro documentado de
todas  as  ocorrências  contratuais  diretamente  relacionadas  às  obrigações
assentadas no processo licitatório  e  relacionadas ao seu âmbito  de fiscalização,
dando conhecimento ao gestor;

VI  –  Manter  contato  com a contratada e com o preposto  designado de modo a
promover a interlocução operacional e solucionar demandas decorrentes da ação de
sua fiscalização;

VII  –  Atender  as  solicitações do Gestor  do  contrato,  desde que manifestamente
legais;

VIII – Verificar os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

IX – Acompanhar e controlar, quando for o caso, se os materiais e equipamentos
destinados à execução do objeto estão em conformidade com as especificações
contratadas, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;

X  –  Solicitar  à  contratada  a  substituição  de  qualquer  utensílio,  ferramenta  ou
equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação dos bens ou
instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades da Administração;

XI - Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de
trabalho,  cuja  presença  levará  ao  pagamento  dos  respectivos  adicionais  aos
empregados,  cujas  condições  obrigam  a  contratada  a  fornecer  determinados
Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

XII  –  Cobrar  da  contratada  o  uso  de  uniformes,  crachás,  EPIs,  ECPs por  seus
empregados quando exigido para a execução do serviço;

XIII - Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão
prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho;



XIV – Analisar os resultados alcançados em relação a contratada, com verificação
dos prazos de execução e da qualidade demandada;

XV - Comunicar previamente à contratada, por escrito e em tempo hábil, os valores
a serem deduzidos das faturas a título de eventuais glosas e multas previstas no
instrumento contratual; 

XVI - Receber, mensalmente, da Contratada:

a) Nota Fiscal de prestação de serviços do mês anterior;

b) Planilha  de  reserva  mensal  (apresentando  os  valores  a  serem retidos)  para
pagamento de encargos trabalhistas, nos contratos que está prevista a conta
vinculada;

c) GFIP original e retificadora (se houver);

d) Folha analítica de pagamento;

e) Comprovantes de pagamento do INSS e do FGTS;

f) Termo de Rescisão, quando houver;

g) Certidão Negativa de Débito – CND junto ao INSS, Certidão Negativa de Débitos
de Tributos e Contribuições Federais, Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF  e  certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT,  caso  esses
documentos não estejam regularizados no SICAF.

XVII  –  Realizar,  mensalmente,  a  conferência  da  Nota  Fiscal,  verificando  se  a
descrição  das  atividades  executadas  e  o  valor  emitido  estão  de  acordo  com a
execução do contrato e se os funcionários elencados na folha de pagamento e na
GFIP coincidem com os que prestaram serviços na UFSJ;

XVIII – Emitir, mensalmente, relatório de qualidade e de conformidade dos serviços
prestados e encaminhar, juntamente com os documentos listados no item XVI, ao
Gestor do Contrato para certificação e realização do ateste da nota fiscal;

XIX – Emitir relatório e encaminhá-lo ao gestor do contrato, quando da extinção ou
rescisão do contrato, sobre a conformidade dos serviços prestados;

XX – Informar qualquer irregularidade detectada pela ação de sua fiscalização e
encaminhar ao Gestor de Contrato, quando as providências a serem tomadas não
forem de sua competência;

XXI – Verificar a satisfação do público usuário.

Art. 7º São competências do Fiscal Administrativo do Contrato:

I - Manter cópia física ou eletrônica do termo contratual e de todos os aditivos, se
existentes,  juntamente  com  outros  documentos  que  possam  dirimir  dúvidas
originárias  do  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pelas  partes,  tais  como:
Termo de Referência, Edital de Licitação, Proposta da contratada (Planilha de custos
e formação de preços);



II - Acompanhar, fiscalizar e verificar os aspectos administrativos, no âmbito de sua
competência, assegurando o cumprimento integral das obrigações contratuais e em
respeito à legislação vigente;

III  –  Estudar  e  conhecer  a  legislação  pertinente  à  fiscalização  de  Contratos,
buscando informações e conhecimentos e agir de acordo com os princípios legais,
éticos, morais e com transparência no desempenho de suas atividades;

IV  –  Solicitar  auxílio  junto  às  áreas  competentes  em caso  de  dúvidas  técnicas,
administrativas ou jurídicas;

V – Promover, no processo de contratação e no SIPAC, o registro documentado de
todas  as  ocorrências  contratuais  diretamente  relacionadas  às  obrigações
assentadas no processo licitatório  e  relacionadas ao seu âmbito  de fiscalização,
dando conhecimento ao gestor;

VI  –  Manter  contato  com a contratada e com o preposto  designado de modo a
promover a interlocução operacional e solucionar demandas decorrentes da ação de
sua fiscalização;

VII  –  Atender  as  solicitações do Gestor  do  contrato,  desde que manifestamente
legais;

VIII  – Informar o gestor quanto ao prazo de vigência contratual, para as devidas
providências de prorrogação ou não do contrato, 90 (noventa) dias antes de seu
encerramento;

IX - Observar a data-base da categoria prevista na CCT, uma vez que os reajustes
dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia  e
percentual previstos;

X- Verificar  se a contratada respeita  a legislação relativa à concessão de férias,
licenças e estabilidade provisória de seus empregados;

XI - Analisar os pedidos de repactuação, revisão, acréscimos e supressões, e abrir
diligência  à  Contratada,  quando  necessário,  dando  conhecimento  ao  Gestor  do
Contrato que emitirá o ato administrativo decisório;

XII – Solicitar à Contratada, no primeiro mês de contrato e quando houver admissão
de novo funcionário,  cópia da Carteira  de Trabalho e Previdência Social  (CTPS)
devidamente  assinada pela  contratada e  dos exames médicos admissionais  dos
empregados admitidos; 

XIII - Verificar, no primeiro mês do contrato, se o número de terceirizados por função
coincide  com o previsto  no contrato,  se  o  salário  e  benefícios coincidem com o
previsto na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria – CCT;

XIV –  Fiscalizar,  mensalmente,  se  a  contratada mantém as condições regulares
mediante a análise das seguintes certidões: Certidão Negativa de Débito – CND,
junto ao INSS, Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais,
Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  –  CRF,  e  Certidão  Negativa  de  Débitos
Trabalhistas – CNDT, caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF;



XV  –  Verificar,  mensalmente,  se  os  valores  constantes  da  planilha  de  reserva
mensal para pagamento de encargos trabalhistas (apresentando valores a serem
retidos na conta vinculada) estão de acordo com a Planilha de Custos e Formação
de Preços referente à contratação e com a legislação vigente;

XVI  -  Emitir,  mensalmente,  relatório  de  conformidade  das  documentações
analisadas, especificando-as e encaminhar ao Gestor do Contrato;

XVII – Fiscalizar, por amostragem, as Carteiras de Trabalho e Previdência Social
(CTPS), observando a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a
remuneração  (corretamente  discriminada  em  salário-base,  adicionais  e
gratificações), além de demais eventuais alterações dos contratos de trabalho;

XVIII - Solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados, que verifiquem se
as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus
nomes;

XIX - Solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os extratos da conta
do FGTS, devendo os mesmos ser entregues à Administração;

XX - Solicitar à contratada, por amostragem, que apresente em até 15 (quinze) dias,
extrato  da  conta  do  INSS  e  do  FGTS  de  qualquer  empregado,  a  critério  da
Administração contratante, cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês
da  prestação  dos  serviços,  em que  conste  como  tomador  o  órgão  ou  entidade
contratante,  cópia(s)  do(s)  contracheque(s)  assinado(s)  pelo(s)  empregado(s)
relativo(s) a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário,
cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) bancário(s);

XXI - Solicitar à contratada, por amostragem, que apresente em até 15 (quinze) dias,
comprovantes  de  entrega  de  benefícios  suplementares  (vale-transporte,  vale
alimentação, entre outros) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção
ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês de prestação dos serviços e
de qualquer empregado;

XXII  -  Solicitar  à contratada, quando da extinção ou rescisão dos contratos, que
apresente até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção
ou rescisão do contrato), cópias autenticadas ou não, desde que acompanhadas de
originais para conferência no local de recebimento, de:

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
serviço,  devidamente  homologados,  quando  exigível  pelo  sindicato  da
categoria;

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às
rescisões contratuais;

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS
de cada empregado dispensado; e

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

XXIII – Informar qualquer irregularidade detectada pela ação de sua fiscalização e
encaminhar ao Gestor de Contrato, quando as providências a serem tomadas não
forem de sua competência.



Art.  8º  Na  fiscalização  por  amostragem,  o  objetivo  é  que todos  os  empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano (sem que isso signifique que
a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado),
garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da expectativa do controle. 

Art.  9º  Devem  ser  evitadas  ordens  diretas  da  Administração  dirigidas  aos
terceirizados. As solicitações de serviços, as eventuais reclamações ou cobranças
devem ser dirigidas ao preposto da empresa. 
Parágrafo único - Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como
a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez
que essa conduta é exclusiva do empregador.  

Art. 10. Constatada irregularidade na execução do objeto ou inexecução contratual,
o gestor do contrato deverá registrar a ocorrência em processo e no SIPAC, notificar
por escrito a contratada, com prova de recebimento da notificação, fixando prazo
para  apresentar  sua  defesa  e  sugerir  a  aplicação  de  penalidades  cabíveis,
encaminhando à autoridade máxima da instituição para decisão.

Parágrafo  Único.  Após  o  trânsito  em  julgado  do  processo  de  aplicação  de
penalidade, as sanções aplicadas deverão ser registradas no SICAF.

Art. 11. A comissão de fiscalização deverá exercer outras atribuições correlatas e
funções  que,  por  sua  natureza,  estejam-lhe  afetas  ou  que  lhe  tenham  sido
atribuídas.

Art. 12. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

                                                   

PROFA. VALÉRIA HELOISA KEMP
Reitora
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