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1 APRESENTAÇÃO

1.1 Este manual tem o objetivo de orientar  os gestores e fiscais nos procedimentos de
gestão  e  fiscalização  dos  contratos  celebrados  entre  particulares  e  o  Instituto  Federal
Catarinense  –Campus  Fraiburgo.  Possui  também  como  finalidade  propiciar  uma  visão
global das atividades e instruir no sentido de regulamentar, orientar e facilitar a atuação dos
gestores e fiscais.

2 DA FISCALIZAÇÃO

2.1 Os fiscais, tão logo, recebam sua nomeação para o desempenho da referida função,
deverão buscar conhecimentos sobre como, quando, de que maneira, poderão exercer a
função, e quais os seus limites. Ter conhecimento prévio de sua competência e atuação (art.
67 da Lei 8.666/93).

2.2  Os  fiscais  deverão  possuir  em  suas  mãos  a  cópia  de  todo  o  processo  licitatório,
principalmente  do  termo de referência e/ou projeto básico e  proposta vencedora, a
partir de onde poderão vigiar/sindicar/atestar toda a atividade exercida.

2.3 Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que fiscalizará, principalmente de suas
cláusulas, assim como das condições constantes do edital  e seus anexos,  com vistas a
identificar  as  obrigações  in  concreto tanto  da  administração  contratante  quanto  da
contratada.

2.4  Os  fiscais  e  o  gestor  do  contrato  deverão  realizar  reunião  inicial  com  o  preposto
designado pela empresa, para apresentação do plano de fiscalização, dos mecanismos de
fiscalização,  das  estratégias  para  execução  do  objeto,  do  método  de  aferição  dos
resultados,  situações  que  implicam  no  atraso  de  pagamento,  da  documentação  que  é
necessária para apresentação da nota fiscal  e das sanções aplicáveis,  dentre outros. A
reunião deverá ser registrada em Ata e arquivada no processo de contratação.

2.5 As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que  o  ato  exigir  tal  formalidade,  admitindo-se,  excepcionalmente,  o  uso de  mensagem
eletrônica para esse fim. 

2.6 Os fiscais devem evitar negociação de folgas ou compensação do serviço, essa conduta
é exclusiva do empregador (Nota Técnica n° 66/2018-MP).

2.7 As ocorrências acerca da execução contratual deverão ser registradas durante toda a
vigência  da  prestação  dos  serviços,  cabendo  ao  gestor  e  fiscais,  observadas  suas
atribuições,  a  adoção  das  providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das  cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

3 FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 

3.1 A fiscalização técnica é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do
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objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e
modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos
de desempenho estipulados no ato convocatório,  para efeito  de pagamento conforme o
resultado,  devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a contratada:

3.1.1  Não  produzir  os  resultados,  deixar  de  executar,  ou  não  executar  com  a
qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

3.1.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

3.2 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a
avaliação da prestação dos serviços.

3.3 Durante  a  execução  do  objeto,  fase  do  recebimento  provisório,  o  fiscal  técnico
designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a
sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

3.4 O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação
dos serviços realizada.

3.5  O  preposto  deverá  apor  assinatura  no  documento,  tomando  ciência  da  avaliação
realizada.

3.6   Devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos terceirizados.  As
solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma,
eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser
dirigidas ao preposto.

3.7 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.

3.8 A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível
de  conformidade,  que  poderá  ser  aceita  pelo  fiscal  técnico,  desde  que  comprovada  a
excepcionalidade  da  ocorrência,  resultante  exclusivamente  de  fatores  imprevisíveis  e
alheios ao controle do prestador.

3.9  Na  hipótese  da  contínua  desconformidade  da  prestação  do  serviço  em  relação  à
qualidade exigida, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras
previstas no Contrato Administrativo.

3.10 O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar  ou,  se for  o caso,  aferir  o  desempenho e
qualidade da prestação dos serviços.
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3.12 Para efeito  de  recebimento provisório,  ao final  de  cada período mensal,  o  fiscal
técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se
for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância  com os  indicadores  previstos  no  ato  convocatório,  que  poderá  resultar  no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao fiscal administrativo e gestor do contrato.

3.13 As situações que exigirem decisões e providências que ultrapassem a competência do
fiscal deverão ser registradas e encaminhadas ao gestor do contrato que as enviará ao
superior em tempo hábil para a adoção de medidas saneadoras.

3.14 Das atribuições do fiscal técnico:

3.14.1 Solicitar à contratada a indicação de preposto;

3.14.2 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada 
pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa  
designar outro para o exercício da atividade.

3.14.3 Exigir  da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais
assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e
seus anexos, planilhas, cronogramas, etc;

3.14.4 Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (arts. 38 e 109 da Lei
8.666/93) com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do
objeto,  bem  como traçar  metas  de  controle,  fiscalização  e  acompanhamento  do
contrato;

3.14.5  Exigir,  para  os  contratos  de  prestação  de  serviços,  a  utilização  de
equipamentos de proteção individual (EPI’s), e que a Contratada tome as medidas
necessárias para o pronto atendimento de seus funcionários acidentados ou com
mal súbito. 

3.14.6 Proibir,  nos locais  onde serão executados os serviços,  a permanência de
materiais, equipamentos e pessoas estranhas ao objeto do contrato;

3.14.7  Disponibilizar  toda  a  infraestrutura  necessária,  assim  como  definido  no
contrato e dentro dos prazos estabelecidos;

3.14.8 Comunicar à gestão de contratos a necessidade de alterações do quantitativo
do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente
ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo
resultado;

3.14.9 Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material ou produtos
diversos daquele que se encontram especificados no edital e seus anexos, assim
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como  observar,  para  o  correto  recebimento,  a  hipótese  de  outro  oferecido  em
proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;

3.14.10 Verificar junto ao gestor de contratos as devidas sanções administrativas.
Um dos erros mais graves por parte da fiscalização é não informar por escrito, as
pequenas  falhas  ou  insatisfações  ocorridas  durante  a  execução  do  contrato.
Conforme modelo do Anexo IV;

3.14.11 Exigir que a contratada mantenha seus bens devidamente identificados, de
forma a não serem confundidos com os bens patrimoniais do Campus Fraiburgo;

3.14.12  Solicitar  que  a  contratada  mantenha  seus  funcionários  devidamente
identificados, por intermédio de uniformes e crachás padronizados (contendo nome
completo,  fotografia  recente  e  número  de  RG),  quando  em  trânsito  nas
dependências do IFC – Campus Fraiburgo;

3.14.13 Todos os materiais e equipamentos fornecidos pelas empresas contratadas
devem obedecer as especificações constantes no contrato;

3.14.14 Conferir,  todos os  dias,  quais  empregados  terceirizados  estão prestando
serviços e em quais funções; 

3.14.15 Informar ao gestor de contratos eventuais atrasos nos prazos de entrega ou
execução do objeto;

3.14.16 Realizar pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os 
resultados da prestação dos serviços,  os recursos materiais e os procedimentos  
utilizados  pela  contratada,  quando  for  o  caso,  ou  outro  fator  determinante  
para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto;

3.14.17 Informar  ao gestor  de contratos se é favorável  ou não pela  prorrogação
contratual, conforme anexo I;

3.14.18  Receber  a  documentação  encaminhada  pela  contratada  referente  a
solicitação de repactuação /  reajuste de valores /  revisão /  planilha  de custos  e
formação de preços e encaminhar ao Gestor de Contratos para providências;

3.14.19 Outras atribuições que sejam necessárias na execução dos serviços, tendo
como base os direcionamentos registrados no contrato, exercendo rigoroso controle
dos serviços a serem realizados;

3.14.20  Solicitar,  quando  for  o  caso,  a  alteração  do  empregado  terceirizado  
utilizando o formulário de substituição de funcionário, conforme anexo III;

3.14.21  Preencher  o  formulário  mensal  de  fiscalização  de  contratos,  informando
eventuais  ocorrências relacionadas com a execução do contrato,  determinando o
que for  necessário  à  regularização das faltas ou defeitos  observados, conforme
anexo II. 
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3.14.22 Carimbar, assinar e datar a nota fiscal de prestação de serviços.

4 FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

4.1  A fiscalização  administrativa  é  o  acompanhamento  dos  aspectos  administrativos  da
execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra
quanto  às  obrigações  previdenciárias,  fiscais  e  trabalhistas,  bem  como  quanto  às
providências tempestivas nos casos de inadimplemento.

4.2  A empresa  deverá  entregar  até  o  dia  trinta  do  mês  seguinte  ao  da  prestação  dos
serviços  ao  setor  responsável  pela  fiscalização  do  contrato,  quando  não  for  possível  a
verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

4.2.1 Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e
à Dívida Ativa da União (CND);

4.2.2  Certidões  que  comprovem  a  regularidade  perante  as  Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

4.2.3 Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

4.2.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.3 Das atribuições do fiscal administrativo:

4.3.1 No momento em que a prestação de serviços é iniciada, deve ser elaborada
planilha resumo de todo o contrato administrativo.  Ela conterá informações sobre
todos  os  empregados  terceirizados  que  prestam serviços  no  órgão  ou  entidade,
divididos por contrato, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição
no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua
especificação  e  quantidade  (vale-transporte,  auxílio-alimentação),  horário  de
trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas. Sugestão
de modelo de relatório consta no anexo V;

4.3.2 Verificar mensalmente se o número de funcionários disponibilizados coincide
com  o  número  contratado,  conforme  planilha  encaminhada  pela  empresa
terceirizada;

4.3.3 Verificar se os direitos dos funcionários previstos na Convenção Coletiva de
Trabalho  estão  sendo  respeitados  pela  empresa  contratada,  solicitar  parecer  da
Contabilidade do Campus para melhor conferência;

4.3.4  Certificar  de  que  a  empresa  respeita  a  estabilidade  provisória  de  seus
empregados (cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária); 

4.3.5 Conferir toda a documentação que acompanha a nota fiscal de prestação de
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serviços  contínuos  através  do  formulário  próprio  do  anexo  VI, e  realizar  os
encaminhamentos necessários;

4.3.6 Na ocorrência de faltas ao trabalho,  não pagamento de vale-transporte por
parte da contratada aos funcionários e nos demais casos específicos,  os valores
correspondentes deverão ser glosados na nota fiscal.  A glosa deve ser identificada
pelo fiscal técnico do contrato, calculada pelo contador e o formulário encaminhado
pelo fiscal administrativo;

4.3.7 Observar a vedação de que familiar de agente público preste serviços no órgão
ou  entidade  em  que  este  exerça  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança,
observado  o  disposto  no  Decreto  7.203,  de  04  de  junho  de  2010.  Solicitar  a
declaração do anexo VII;

4.3.8  Impedir  que  empresas  subcontratadas  venham  a  executar  serviços  e/ou
efetuar a entrega de material quando não expressamente autorizadas para tal, salvo,
nos casos em que haja previsão contratual;

4.3.9 A subcontratação é facultada pelo art. 72 da Lei de Licitações e Contratos (Lei
8.666/93).  No entanto,  é vedado ao contratado transferir  ou ceder a terceiros as
tarefas que lhe incumbiriam, sob pena de fraudar a licitação. O que se permite é que
a Administração,  em casos específicos,  avalie  a  necessidade  e  conveniência  da
subcontratação,  desde  que  devidamente  autorizado  pelo  instrumento  editalício  e
contratual;

4.3.10 Para efeito de recebimento provisório,  ao final  de cada período mensal,  o
fiscal  administrativo  deverá  verificar  a  efetiva  realização  dos  dispêndios
concernentes  aos salários  e  às  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  e  com o
FGTS  do  mês  anterior,  dentre  outros,  que  será  encaminhado  ao  contador  do
campus;

4.3.11 Carimbar, assinar e datar a nota fiscal de prestação de serviços.

4.4 No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar as
seguintes comprovações:

4.4.1 Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário
do posto de trabalho,  números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso;

4.4.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e
dos  responsáveis  técnicos  pela  execução  dos  serviços,  quando  for  o  caso,
devidamente assinada pela contratada; e

4.4.3  Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão
os serviços. 
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4.4.4 Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato (anexo XII).

4.5 Documentação mensal exigida na prestação de serviços continuados:

4.5.1  Planilha  contendo  as  seguintes  informações: nomes  completos  dos
empregados,  funções  exercidas,  dias  efetivamente  trabalhados,  horas  extras
trabalhadas,  férias,  licenças,  faltas  e  ocorrências  (nº  de terceirizados por  função
deve coincidir com o previsto no contrato);

4.5.2 Cópia dos contracheques dos empregados e depósito bancário do mês anterior
o da emissão da nota fiscal de serviços;

4.5.3 Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social
(GFIP). Estes documentos serão conferidos pelo fiscal administrativo;

4.5.4 Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica
ou  acompanhada  do  comprovante  de  recolhimento  bancário  ou  o  comprovante
emitido  quando recolhimento for  efetuado pela  Internet.  Estes documentos serão
conferidos pelo fiscal administrativo;

4.5.5 Cópia da Relação de Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE). Os
valores dos documentos serão conferidos pelo fiscal administrativo; 

4.5.6 Cópia da Guia de Recolhimento rescisório do FGTS, quando houver rescisão
sem justa causa. Os valores serão conferidos pelo fiscal administrativo.  Cabe ao
fiscal verificar o encaminhamento da Guia;

4.5.7 Cópia da Guia de Previdência Social (GPS) com autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela Internet. Cabe ao fiscal verificar se a guia
foi encaminhada. O  fiscal administrativo conferirá os valores e a autenticidade da
guia;

4.5.8 Cópia do comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza – ISS, exceto se o órgão ou entidade efetivar a devida retenção. O fiscal
deve  anotar  se  consta  ou  não  o  comprovante.  A análise  será  feita  pelo  fiscal
administrativo;

4.5.9  Cópia  da  Certidão  Negativa  de  Débito  junto  ao  INSS  (CND),  a  Certidão
Negativa  de  Débitos  de  Tributos  e  Contribuições  Federais  e  o  Certificado  de
Regularidade do FGTS (CRF) (sempre que expire  o prazo de validade).  Apenas
anotar se consta ou não as cópias do comprovante;

4.5.10 Cópia da folha ponto dos empregados: em caso de faltas injustificadas do
empregado, deve a fatura conter o respectivo desconto;
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4.5.11 Comprovante do fornecimento de vale-transporte aos empregados de acordo
com os dias efetivamente trabalhados (onde houver cartão deve ser apresentado
cópia do cartão e comprovante da recarga do mesmo pela empresa);

4.5.12 Comprovante de pagamento do auxílio-alimentação aos empregados;

4.5.13 Comprovante dos recibos de pagamento de autônomos – RPA ou cópia dos
demais  documentos  se o empregado substituto tiver  vínculo empregatício  com a
empresa (nos casos de substituição do empregado);

4.5.14 Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem
que forem exigidos por lei ou pelo contrato; 

4.5.15 Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção
ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo
definido no contrato:

4.5.15.1 cópia do Termo de Rescisão, quando houver rescisão do contrato de
trabalho, devidamente homologados. O fiscal técnico verificará se o termo de
rescisão foi  encaminhado. Cabe ao fiscal administrativo a conferência das
verbas rescisórias;
4.5.15.2 guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS,
referentes às rescisões contratuais; 
4.5.15.3 extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais
do FGTS de cada empregado dispensado; 
4.5.15.4 exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

5 GESTÃO DE CONTRATOS 

5.1 Na gestão de contratos, cuida-se, por exemplo, do reequilíbrio econômico-financeiro
(emissão  de  parecer),  de  incidentes  relativos  a  pagamentos,  de  questões  ligadas  à
documentação, etc. É um serviço administrativo propriamente dito. A área de gestão, então,
terá uma visão macro, fará um gerenciamento geral.

5.2 O gestor deverá adotar  as providências necessárias ao fiel  cumprimento do ajuste,
tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. As decisões e providências que
ultrapassarem a sua competência deverão ser encaminhadas ao superior hierárquico, em
tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

5.1 Atribuições do Gestor de Contratos:

5.1.1 Solicitar a indicação do fiscal e do seu substituto ao Diretor de Administração e
Planejamento  do  Campus.  As  indicações  devem  conter  nome  completo,  CPF,
matrícula SIAPE, telefone, e-mail e lotação;

5.1.2  Controlar,  analisar  e  executar  as  atividades  referentes  à  administração  de
contratos, instruindo, quando for o caso, quanto à prorrogação, repactuação, revisão,
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reajuste  de  preço,  acréscimo,  supressão,  por  meio  de  termos  aditivos  ou
apostilamentos;

5.1.3 Nas prorrogações, quando houver interesse da administração, deve-se enviar
03 (três) meses antes do fim da vigência, ofício à empresa solicitando manifestação
quanto ao interesse de prorrogação do contrato;

5.1.4 Acompanhar a correlação entre o objeto do contrato e os valores pactuados, a
fim de que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro (repactuação) da relação
contratual. Observar a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de
Trabalho – CCT;

5.1.5  A empresa  que  é  a  responsável  por  solicitar  à  Administração  o  equilíbrio
econômico-financeiro;

5.1.6 Encaminhar à Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal Catarinense, a
solicitação de equilíbrio econômico-financeiro e demais documentos, tomando por
base o previsto na IN SLTI  MPOG 02-2008 e suas atualizações,  para análise  e
parecer quanto a repactuação dos valores; 

5.1.7 Elaborar as alterações contratuais, providenciar assinaturas e publicação na
imprensa  oficial  e  arquivar  no  processo  todos  os  documentos  relativos  a  estas
alterações;

5.1.8 Buscar, quando necessário, junto ao mercado e/ou órgãos da Administração os
valores pagos pelos serviços e bens similares (estimativa de preços);

5.1.9 Cadastrar os contratos, termos aditivos, apostilamentos e demais informações
que  sejam  de  sua  atribuição,  no  Sistema  SIASG/SICON,  para  publicação  na
imprensa oficial;

5.1.10  Manter  sob  sua  guarda  uma  via  dos  contratos  e  seus  termos  aditivos
devidamente arquivados, em ordem cronológica;

5.1.11 Armazenar em pasta eletrônica cópia do termo contratual e todos os seus
aditivos, apostilamentos e planilha de custos e formação de preços atualizada;

5.1.12 Arquivar no processo todos os documentos relativos à execução contratual,
em ordem cronológica;  numerar as folhas e rubricá-las;  registrar  no processo os
fatos ocorridos a fim de documentá-los;

5.1.13 Solicitar emissão da certificação orçamentária ou nota de empenho junto ao
setor financeiro do Campus Fraiburgo;

5.1.14 Promover o controle das garantias apresentadas pelas empresas contratadas;

5.1.15  Emitir,  quando  solicitado,  atestado  de  capacidade  técnica,  com base  nas
informações dos fiscais de contrato;

5.1.16  Adotar  providências  ou  aplicar  penalidades  à  contratada,  com  base  nas
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informações encaminhadas pelo fiscal do contrato;

5.1.17 Emitir pareceres, decisões administrativas e relatórios como forma de auxiliar
a Administração na tomada de decisões;

5.1.18  Deverá  ser  observada  a  data  base  da  categoria,  pois,  independente  da
empresa  ter  solicitado  a  repactuação  e  essa  ter  sido  analisada  ou  não  pela
contratante, é dever da empresa contratada pagar os salários dos seus funcionários
conforme o disposto em CCT vigente;

5.1.19  Preencher  o  formulário  referente  a  glosa  de  valores  encaminhada  pelo
contador, conforme o anexo XI.

5.1.20  Ratificar  toda  a  documentação  que  acompanha  a  nota  fiscal,  na  qual  é
encaminhada pelo fiscal do contrato e contador referente a prestação de serviços
contínuos;

5.1.21 O Gestor do Contrato deverá carimbar, informar a data e assinar a nota fiscal
referente aos serviços prestados;

5.1.22  O  Gestor  deverá  emitir  o  formulário  padrão  atestando  a  realização  dos
serviços efetivamente realizados e encaminhar toda a documentação com a nota
fiscal para pagamento, conforme modelo do anexo X;

5.1.23  Em  caso  de  indício  de  irregularidade  no  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias, o gestor do contrato de serviços com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra deverá oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB);

5.1.24 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o
FGTS, o gestor do contrato de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão
de obra deverá oficiar ao Ministério do Trabalho;

5.1.25 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual,
sem prejuízo das demais sanções;

5.1.26 A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize
suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão
contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir;

5.1.27  O  registro  das  ocorrências,  as  comunicações  entre  as  partes  e  demais
documentos  relacionados  à  execução  do  objeto  poderão  ser  organizados  em
processo de fiscalização, instruído com os documentos de que trata o § 4º do art. 42.

6 Do contador

6.1  Na  fiscalização  do  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  sociais,  nas
contratações  com  dedicação  exclusiva  dos  trabalhadores  da  contratada  exigir-se-á,
dentre outras, são atribuições do contador as seguintes análises: 
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6.1.1  Conferência  das  verbas  rescisórias  no  caso  de  rescisão  contratual  dos
funcionários das empresas terceirizadas;

6.1.2 Verificar  se os salários foram pagos no prazo previsto e de acordo com o
salário vigente na Convenção Coletiva de Trabalho;

6.1.3 No ato  da admissão dos funcionários a empresa apresentará a carteira  de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis
técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela
contratada, de forma a conferir o seguinte:

6.1.3.1 se a função registrada na carteira é compatível com a exercida;

6.1.3.2 se a remuneração não está abaixo da apresentada na planilha de
custo  e  formação  de  preços,  em  desacordo  com  o  determinado  na
Convenção  Coletiva  de  Trabalho  (CCT)  vigente  para  a  categoria  ou  não
devidamente segmentada em salário-base, adicionais e gratificações;

6.1.4  Verificar  se  acompanhado  das  férias,  foram  pagos  os  salários  e  as
gratificações correspondentes;

6.1.5 Conferir se as obrigações previdenciárias e trabalhistas – GFIP/SEFIP, guias
de recolhimento do FGTS e INSS estão adequadas;

6.1.6 Conferir os depósitos de FGTS, solicitando os comprovantes de depósito às
empresas a cada 04 (quatro) meses;

6.1.7 Conferir a nota fiscal. (Retenções de ISS, Impostos Federais, Previdenciários,
etc);

6.1.8 Emitir parecer com relação aos dados informados, conforme modelo do anexo
IX.
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14 FLUXOGRAMA CONTRATOS
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ANEXO XII

Modelo de Declaração de Responsabilidade Exclusiva Sobre Quitação de
Encargos Trabalhistas e Sociais

(Em papel timbrado da empresa) 

______________________________________________ (identificação do licitante), inscrita

no  CNPJ  nº  _______________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o  Sr.

___________________________  (nome  do  representante),  portador  da  Cédula  de

Identidade RG nº _______________ e do CPF nº _______________, DECLARA, para os

fins do Anexo VIII – B, item 10.1, g.4 da Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017, e

dos dispositivos correspondentes do Edital:  1)  responsabilidade exclusiva sobre quitação

dos  encargos  trabalhistas  e  sociais  decorrentes  do

contrato ..........................................., .......... de.......................................... de 20..…

 ________________________________________

 (assinatura do representante legal do licitante) 


