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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OFÍCIO CIRCULAR Nº 6/2020/PROAD/UFG

Processo nº 23070.013545/2020-18

Goiânia, 17 de março de 2020.

 

As Empresas Terceirizadas Prestadoras de Serviço, com dedicação exclusiva da mão de obra, na
Universidade Federal de Goiás

Diretores(as) da Guardiã Segurança e Vigilância LTDA, Gaurdiã Administação e Serviços LTDA, Ipanema
Empresa de Serviços Gerais e Transportes LTDA, Liderança Limpeza e Conservação LTDA, Lyvia Fonseca
Freire Pucci Cordeiro - EPP, Uniserve Comércio e Serviços Terceirizados LTDA, Real JG Serviços Gerais
EIRELI, Érica E. G. Lima Serviços de Mão de Obra EIRELI, Buri� Segurança Especializada S/A.

  

Assunto: Orientações sobre os serviços a serem desempenhados na UFG frente a pandemia do COVID-
19

Referência: Ao responder este Ofício, indicar expressamente no e-mail da.proad@ufg.br o Processo nº
23070.013545/2020-18.

Senhores(as) Diretores(as),

 

1. A par de cumprimentá-los, u�lizamos desse expediente para informá-los sobre como
proceder com os trabalhadores terceirizados que desempenham suas a�vidades na Universidade Federal
de Goiás diante da pandemia do COVID-19.

2. A UFG vem envidando esforços para minimizar a transmissão do referido vírus em sua
comunidade, adotando de diversas medidas que reduzem o fluxo de pessoas em suas mais diferentes
a�vidades.

3. Diante desse cenário complexo e considerando as recomendações publicadas na
página h�ps://www.comprasgovernamentais.gov.br/, encaminhamos algumas decisões que devem
implementadas pelas empresas terceirizadas, a saber:

3.1. as empresas contratadas de limpeza e higienização devem intensificar a higienização das
áreas com maior fluxo de pessoas e super�cies mais tocadas, com o uso de álcool gel (maçanetas,
corrimões, elevadores, torneiras, válvulas de descarga etc.). A o�mização da escolha e da frequência
desses locais será definido juntamente com o Fiscal Técnico desses contratos.

3.2. as empresas contratadas devem proceder campanhas internas, junto aos seus
trabalhadores, de conscien�zação dos riscos e das medidas de prevenção para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19),
observadas as informações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

3.3. as empresas contratadas devem proceder o levantamento de quais são os prestadores de
serviços que se encontram no grupo risco (gestantes, portadores de doenças crônicas, tais como
diabé�cos, asmá�cos, hipertensos, portadores de insuficiência renal crônica, doença respiratória crônica,
cardiopatas, imunossuprimidos em geral, histórico de contato com suspeito ou confirmado para COVID-
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19 nos úl�mos 14 dias, idade acima de 60 anos etc.), para avaliação da necessidade de haver suspensão
da prestação dos serviços desses terceirizados. Essa listagem deve ser informada no e-mail
da.proad@ufg.br em até 3 dias úteis.

3.4. Caso haja diminuição do fluxo de servidores dos órgãos ou en�dades (estejam executando
as suas atribuições remotamente) ou expediente parcial (rodízio), poderão - após avaliação de
per�nência, e com base na singularidade de cada a�vidade prestada - suspender os serviços prestados
pelas empresas terceirizadas, até que a situação se regularize.

4. É importante destacar nos itens 3.3 e 3.4 que a empresa não terá impacto financeiro com a
suspensão desses postos de serviços. Portanto, a empresa não deve promover a redução dos
vencimentos desses trabalhadores iden�ficados de que tratam os itens 3.3 e 3.4, a exceção do desconto
do vale-transporte e do vale-alimentação rela�vo aos dias não trabalhados, conforme prevê a Nota
Técnica  n° 66/2018 - Delog/SEGES/MP (em anexo). 

5. Outros casos omissos a este o�cio devem ser tratados diretamente com a Diretoria de
Administração/PROAD via e-mail ou pelo telefone 62 3521-1138.

6. Por fim, aconselhamos fortemente às empresas que qualquer decisão, decorrente dessa
problemá�ca e que reflitam na segurança dos funcionários da empresa contratada, sejam tratadas em
consonância com Diretoria de Administração/PROAD.

 

Atenciosamente,

 

Frederico Mar�ns Alves da Silva

Gestor dos Contratos

Diretoria de Administração/PROAD

Documento assinado eletronicamente por Frederico Mar�ns Alves Da Silva, Diretor, em
17/03/2020, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1234388 e
o código CRC 6F7C466B.
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