instituição;
f) Guias de recolhimento de FGTS e de INSS com os respectivos comprovantes de pagamento;
g) Certidões negativas perante ao fisco e à justiça do trabalho (caso não seja possível a verificação no SICAF);
Quando houver demissões e novas contratações, a contratada deverá encaminhar ainda:
a) Cópia dos termos de rescisão contratual (com homologação do Sindicato quando exigida em CCT);
b) Cópia dos comprovantes de depósito das verbas rescisórias e da multa de FGTS rescisória;
c) Comprovante de liberação das chaves para saque do FGTS;
d) Comprovantes e relatórios de recolhimento de FGTS e de INSS sobre as verbas rescisórias;
e) Exames médicos demissionais;
f) Comprovante de baixa na CTPS do trabalhador;
g) Documentação funcional, já mencionada neste ofício, com relação ao novo funcionário contratado.
Conforme previsão editalícia, a contratada deverá ainda encaminhar ao fiscal do contrato, quando os
funcionários completarem o período aquisitivo de férias, planilha com a relação de funcionários que adquiriram tal
direito, mencionando o período aquisitivo e de gozo das férias. Tal controle se faz necessário para que se consiga
evitar que as férias sejam concedidas fora dos prazos legalmente previstos.
Com relação aos uniformes, EPI´s e materiais cotados nas planilhas, a fiscalização verificará se as quantidades e
a qualidade dos materiais estarão de acordo com as previstas em edital e na planilha de custos. A não entrega ou
a entrega incompleta destes materiais ensejará a glosa na nota fiscal referente aos serviços prestados;
Ainda no que tange aos pagamentos, conforme edital, a Administração e a contratada procederão à abertura de
conta depósito vinculada na qual a Administração depositará, durante a liquidação das notas fiscais, rubricas
destinadas ao pagamento de verbas trabalhistas, em casos de descumprimento de tais obrigações pela empresa,
diretamente aos funcionários (vide edital e termo de referência).
Os documentos mencionados deverão ser encaminhados, na forma eletrônica ou digitalizados, ao endereço
eletrônico da Coordenadoria de Gestão de Contratos do Câmpus, qual seja: contratos@sapucaia.ifsul.edu.br.

Atenciosamente,

Frederico Kleinschmitt Júnior
Coordenador de Gestão de Contratos
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