
Do Serviço de Fiscalização Documental

Art. 10. Compete ao Serviço de Fiscalização Documental:

I - Receber a nota fiscal/fatura com todos os documentos necessários ao atesto, no caso

dos contratos que envolvam mão de obra residente, após devidamente protocolados na

Seção de Comunicações Administrativas;

II - Analisar a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações e encargos

trabalhistas  e  sociais,  bem  como  os  documentos  fiscais  apresentados  pela  empresa

contratada,  preenchendo  formulário  para  conferência  de  documentos  (Anexo  IV),  que

deverá constar no processo de pagamento;

III - Verificar os comprovantes de pagamento (SEFIP, GFIP, GPS e GRF) que demonstrem

a regularidade da empresa contratada junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS e à Previdência Social;

IV - Verificar as folhas de pagamento, que deverão ser distintas, e o respectivo resumo

geral,  relacionando todos os segurados alocados na prestação de serviços,  na forma

prevista  no  artigo  225,  do  regulamento  da  Previdência  Social,  inciso  I  da  Instrução

Normativa RFB nº 971, de novembro de 2009;

V - Fiscalizar a entrega de benefícios aos empregados, solicitando os documentos que

comprovem fornecimento de vale-transporte, vale-refeição e demais benefícios quando,

por ventura, previstos no contrato ou na convenção coletiva de trabalho;

VI - Fiscalizar  os  registros  obrigatórios  na  Carteira  de  Trabalho  dos  funcionários

prestadores de serviço no Órgão, certificando se o valor do salário é o mesmo constante

da planilha de preços aprovada pela Administração;

VII - Fiscalizar o fiel e imediato cumprimento das normas estabelecidas na convenção ou

acordo coletivo de trabalho da categoria, independentemente da repactuação do contrato;

VIII - Atestar a regularidade da documentação apresentada pela empresa contratada, no

verso da primeira via das notas fiscais/faturas, conjuntamente com o atesto do gestor do

contrato,  observado  o  prazo  necessário  para  a  conferência  dos  documentos  e

encaminhamento dos mesmos à Divisão Orçamentária e Financeira, a fim de que possa

ser cumprido o prazo para pagamento estabelecido no contrato;

IX - Oficiar a empresa contratada quando houver necessidade de substituição de nota

fiscal/fatura ou de algum documento necessário ao atesto, informando os dados corretos



a  constar  no  documento,  determinando  prazo  para  o  saneamento  das  questões

levantadas;

X - Informar à Chefia da DICGC a ocorrência de qualquer irregularidade relativamente aos

itens sob sua competência, para que sejam tomadas as providências cabíveis, anexando

quando for o caso, a documentação comprobatória;

XI - Responder pelos encargos financeiros gerados pelo atraso injustificado no atesto da

nota fiscal/fatura, sob sua responsabilidade, em que der causa, conforme apurado em

processo administrativo próprio;

XII - Verificar, na hipótese de rescisão contratual, o pagamento pela empresa contratada

das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em

outras atividades de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de

trabalho;

XIII - Verificar,  quando  ocorrer  a  alteração  da  empresa  prestadora  de  serviços

terceirizados, a existência, na convenção coletiva de trabalho da categoria, de dispositivo

de incentivo à continuidade dos empregados na Administração Pública e comunicar a

empresa que terá o contrato encerrado, em tempo hábil, para que esta possa notificar o

sindicato laboral;

XIV - Verificar se o documento fiscal apresentado contém os dados exigidos nas normas

que regem o tema; e

XV - Exigir  a  apresentação  de  certidões  negativas  de  débito  da  Fazenda  Nacional,

Estadual e Municipal, do INSS e do FGTS, ou do SICAF.
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