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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 01, de 07 de Julho de 2014 
Aprova os procedimentos relativos ao processo 
Acompanhamento  da  Execução  Contratual  – 
Liquidação  de  Despesas  de  Serviços 
Terceirizados  com  Alocação  de  Mão  de  Obra, 
constantes do manual instituído pelo Escritório 
de Processos Organizacionais da Procuradoria da 
República em Minas Gerais. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:

Art. 1º Definir o processo de Acompanhamento da Execução Contratual 
– Liquidação de Despesas de Serviços Terceirizados com Alocação de 
Mão  de  Obra (código  03.03.03)  como  integrante  do  portfólio  de 
processos da Procuradoria da República em Minas Gerais.

Art.  2º  Ficam  aprovadas  as  normas  técnicas  e  os  procedimentos 
relativos  ao  processo  de  Acompanhamento  da  Execução  Contratual  – 
Liquidação de Despesas de Serviços Terceirizados com Alocação de Mão 
de Obra, inserido no macroprocesso de Suporte Institucional (código 
03), conforme Anexo desta Instrução de Serviço.

Art.  3º  São  atribuições  da  Divisão  de  Contratações  e  Gestão 
Contratual (DICGC), como responsável pelo processo:

I - cumprir as normas e procedimentos estabelecidos no manual de 
normas  e  procedimentos,  bem  como  prestar  informações  e 
esclarecimentos sobre a sua utilização; 

II - acompanhar o cumprimento do manual de normas e procedimentos 
pelos  setores  da  PR/MG  envolvidos  nos  respectivos  processos  de 
negócio; 

III - mensurar, por meio de indicadores, os resultados obtidos após 
o projeto de melhoria de processos; e

IV - propor ao Escritório de Processos Organizacionais da PR/MG, 
sempre que necessário, a atualização e a revisão do manual de normas 
e procedimentos. 

Art. 4º São atribuições do Escritório de Processos Organizacionais 
da PR/MG: 

I  -  promover,  sob  supervisão  e  aprovação  do  Procurador-chefe,  a 
análise, formatação e a atualização pertinentes do manual de normas 
e procedimentos; e



II - providenciar a publicação e o registro do respectivo manual e 
de suas suas posteriores modificações. 

Art. 5° Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Adailton Ramos do Nascimento
Procurador-Chefe



Anexo da Instrução de Serviço PR/MG nº 01/2014
03. SUPORTE INSTITUCIONAL
03.03. Gestão de Contratos de bens e serviços
03.03.03  Acompanhamento  da  execução  contratual  -  Liquidação  de 
Despesas de Serviços Terceirizados com Alocação de Mão de Obra
Elementos do Processo

1. Analisa documento fiscal da contratada 
Descrição
Receber o documento fiscal da contratada.
 
O  fiscal  do  contrato  da  sede  deverá  receber,  juntamente  com  o 
documento  fiscal,  declaração  na  forma  do  Anexo  da  Instrução 
Normativa  RFB  nº  1.234,  de  11  de  janeiro  de  2012,  devidamente 
assinada  pelo  representante  legal  da  contratada,  quando  esta  for 
Optante pelo Simples Nacional ou quando se tratar de Instituição de 
Educação e de Assistência Social, Sem Fins Lucrativos.
 
Caso seja uma nota fiscal eletrônica, conferir e atestar a validade, 
a autenticidade e a existência de Autorização de Uso do documento, 
nos termos da cláusula décima, §1º, do Ajuste SINIEF 07/05 (com 
redação dada pelo Ajuste SINIEF 04/06)
 
Conferir  as  informações  do  Prestador  de  Serviços:  Razão  Social, 
CNPJ, endereço.
 
Conferir as informações do Tomador de Serviços: Razão Social, CNPJ, 
endereço.
 
Conferir o tipo de serviço, o local e o período da prestação dos 
serviços descritos no documento.

Conferir  o  valor  bruto  da  nota  fiscal  e  se  foram  lançadas  as 
retenções legais.
 
Conferir  os  valores  de  Vale  Alimentação  e  Vale  Transporte 
discriminados no corpo do documento, se for o caso.
 
Conferir o valor de material de limpeza discriminado no corpo do 
documento, se for o caso.
 
Verificar  se  houve  glosas  no  período  de  referência  e,  em  caso 
positivo, conferir se o valor glosado está correto.
 
Atestar,  no  corpo  do  documento  fiscal,  que  os  serviços  foram 
prestados na Unidade, datar e assinar.
 

2. Solicita correções
Descrição
Caso alguma informação contida no documento fiscal esteja incorreta, 
encaminhar mensagem à contratada solicitando a correção e a 
substituição.
 



3. Elabora documentos
Descrição
Preencher a Folha de Rosto, conforme Modelo 1, datar e assinar.
 
Emitir Relatório de Fiscalização, conforme Modelo 2, data e assinar 
(modelo diferenciado para serviços de vigilância – Modelo 3)
 
Digitalizar o documento fiscal, a folha de rosto e o relatório, 
preferencialmente em um só arquivo.
 

4. Cadastra documentos no Único
Descrição
Acessar o sistema Único, pelo link: unico.mpf.mp.br.
 
Clicar em Documento/Processo Adm e selecionar a opção Incluir

Preencher:
- Recebido/Expedido: "Recebido Pessoa Jurídica"
- Grau sigilo: "Normal"
- Procedência: nome da empresa, conforme consta no documento fiscal
- Natureza: "Administrativo"
- Tipo de documento: "NOTA FISCAL" ou "RECIBO", conforme o caso
- Número: número da nota fiscal ou do recibo
- Assunto: "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA"
- Complemento do assunto: Especificar o tipo de serviço e o período 
de referência
- Ano do documento: ano de emissão do documento fiscal
- Data do documento: data de emissão  do documento fiscal
- Resumo: Descrição do documento fiscal constando o tipo de serviço, 
a unidade onde os serviços foram prestados e o período a que se 
refere.
Ex: Nota fiscal de prestação de serviços de limpeza e conservação à 
Procuradoria da República no Município de Juiz de Fora, no mês de 
junho/2014

Clicar em Incluir.
 
Clicar na aba “íntegra” - “incluir íntegra”
 
Inserir o arquivo com os documentos digitalizados

Clicar na aba Movimentação
 
No campo Destinatário digitar “PR-MG/SDOC”
 
Clicar em Movimentar

As atividades 1 a 4 deverão ser realizadas no prazo de 01 (um) dia 
útil, contado do recebimento do documento fiscal pelo Fiscal do 
Contrato.

5. Analisa documentos
Descrição
Receber os documentos fisicamente e no sistema Único.



 
Conferir as informações da folha de rosto.
 
Conferir as informações do documento fiscal.
 
Conferir a verificação da autenticidade da nota fiscal eletrônica, 
se for o caso.
 
Conferir o atesto de prestação dos serviços.
 
Conferir  a  declaração  de  Optante  pelo  Simples  Nacional  ou  de 
Instituição  de  Educação  e  de  Assistência  Social,  Sem  Fins 
Lucrativos, se for o caso.
 
Conferir o Relatório de Fiscalização.

6. Emite certidões de Regularidade Fiscal
Descrição
Emitir as Certidões de Regularidade Fiscal da Contratada, utilizando 
preferencialmente  o  sistema  SICAF  –  Sistema  de  Cadastramento 
Unificado de Fornecedores:
https  ://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/public/pages/default.jsf  
 
Caso não tenha acesso ao SICAF, emitir as certidões na página da 
internet dos órgãos correspondentes:
 
- INSS: http  ://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html  
- FGTS: 
https  ://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.a  
sp
- Tributos Federais e Dívida Ativa da União:
http  ://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConju  
ntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
- Fazendas Estadual e Municipal: conforme domicílio da contratada
 
Emitir  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas: 
http  ://www.tst.jus.br/certidao/  
 

7. Notifica a contratada
Descrição
Caso  alguma  certidão  negativa  de  débitos  não  esteja  válida, 
encaminhar mensagem à contratada, conforme modelo abaixo:
 
“De  ordem  da  Coordenadoria  de  Administração  da  PRMG,  informo  que  a 
_____________________(Razão social da empresa)________________ terá o prazo 
de  15  (quinze)  dias  corridos  para  a  regularização  da  Certidão 
_____________________________________, que está vencida.
Informamos  também  que  é  procedimento  padrão  da  PRMG  liberar  as  notas 
fiscais/faturas/recibos  pendentes  quando  alguma  CND  estiver  vencida, 
ficando aberto o prazo acima mencionado para a regularização da situação.
Caso a situação fiscal não seja regularizada no prazo estabelecido, será 
aberto processo de apuração de descumprimento contratual (pois a contratada 
é obrigada a manter durante toda a execução do contrato todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na contratação) e a empresa será 
notificada de que o contrato será rescindido, abrindo-se prazo para defesa, 
depois recurso, etc.

http://www.tst.jus.br/certidao/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html
https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/public/pages/default.jsf


Dessa forma, solicito a confirmação do recebimento deste e-mail, para que o 
prazo estabelecido de 15 (quinze) dias corridos seja contado a partir do 
conhecimento da empresa e o documento fiscal liberado para pagamento.
Atenciosamente,
 
Nome completo do servidor”

Imprimir e juntar o comprovante de recebimento da notificação pela 
contratada às certidões de regularidade fiscal.

8. Elabora relatório de conferência
Descrição
Emitir  o  Relatório  de  Conferência,  conforme  Modelo  4,  datar  e 
assinar.
 
Juntar  a  Folha  de  Rosto,  o  documento  fiscal,  o  Relatório  de 
Fiscalização,  o  Relatório  de  Conferência  e  as  Certidões  de 
Regularidade Fiscal da contratada, nessa ordem.
 
Datar e assinar a Folha de Rosto, em campo próprio, atestando a 
regular liquidação da despesa e propondo o seu pagamento.
 
Alimentar  a  planilha  de  controle  interno  dos  documentos  fiscais 
encaminhados para pagamento.
 
Tirar cópia da Folha de Rosto, do documento fiscal, do Relatório de 
Fiscalização e do Relatório de Conferência e arquivá-las na pasta da 
contratada.
 

9. Propõe o pagamento dos serviços
Descrição
Encaminhar os documentos para o Chefe da Divisão de Contratações e 
Gestão Contratual, propondo o pagamento da despesa.
 
Movimentar  os  documentos  no  Único  para  a  Divisão  de  Execução 
Orçamentária e Financeira.
 
As atividades  5 a 9 deverão ser realizadas no prazo de 01 (um) dia 
útil,  contado  do  recebimento  dos  documentos  pela  Supervisão 
Documental.

10. Verifica documentação para pagamento
Descrição
Verificar a regularidade dos documentos.

11. Solicita correções
Descrição
Caso a documentação esteja incompleta ou haja alguma inconsistência, 
devolver à Supervisão Documental e solicitar as correções 
necessárias.



12. Solicita o Pagamento
Descrição
Datar, assinar a Folha de Rosto e encaminhar os documentos à Divisão 
de  Execução  Orçamentária  e  Financeira,  para  os  procedimentos  de 
pagamento da despesa.



Modelo 1 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

      
Único: 

Nome da empresa: 

CNPJ: 

Objeto: 

Nº do processo do contrato: 

Modalidade/Fundamento legal: 

Nº do contrato: 

Nº da nota Fiscal/fatura: 

Mês e ano de referência: 

À Supervisão Documental,
Encaminho, em anexo,  a  nota  fiscal/fatura  acima especificada,  devidamente conferida e 

atestada, sem ressalvas, bem como o Relatório de Fiscalização.
Unidade,          /          / 20

____________________________________________________________
                                              Nome completo e Matrícula

                                             Fiscal do Contrato

Sr(a). Chefe da Divisão de Contratações e Contratos,
Após a regular liquidação da despesa, encaminho os documentos em anexo, propondo o 

pagamento.
Belo Horizonte,            /          /20

____________________________________________________________
Nome Completo e Matrícula do Servidor responsável pela análise  

Supervisão Documental/DICGC                              

À Divisão de Execução Orçamentária e Financeira,
Nos termos da Portaria PRMG nº 311/2014, autorizo os procedimentos de pagamento da  

despesa.
Belo Horizonte,           /          /20

___________________________________________________________
Chefe da Divisão de Contratações e Gestão Contratual                   



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

Modelo 2 - RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Empresa:

CNPJ:

Nº do Contrato:

Objeto do contrato:

Localidade da prestação dos serviços:

Valor mensal do contrato:

Mês de referência:

Nº Nota fiscal/fatura:                                                  Valor nota fiscal/fatura:

Nº de funcionários alocados:

FUNCIONÁRIOS FIXOS:
Mês da prestação dos serviços:

Nome Completo dos Funcionários Fixos Período trabalhado no mês

Mês Anterior:
Nome Completo dos Funcionários Fixos que trabalharam no mês 

anterior Período trabalhado no mês anterior

1) SUBSTITUIÇÕES:
1.1) Houve alguma ocorrência como atrasos, faltas, atestado médico, férias, etc. de prestadores de  

serviços? (    )Sim (    )Não
OBSERVAÇÃO:  No  caso  de  licença  médica,  o  quadro  deverá  ser  preenchido  de  acordo  com o 
atestado médico.

1.1.1) No caso de resposta afirmativa, a empresa foi oficiada? (   ) Sim       (   ) Não
1.1.2) No caso de resposta afirmativa, preencher o quadro abaixo:

Nome do Funcionário Nome do Substituto Motivo Período

1.2) Houve faltas sem substituição? (    ) Sim (    ) Não
1.2.1) No caso de resposta afirmativa, preencher o quadro abaixo:

Nome do funcionário ausente Data da falta

1.2.2) No caso de resposta afirmativa, a empresa foi oficiada? (   ) Sim     (    ) Não



1.3) Os empregados trabalharam uniformizados e/ou identificados? (    )Sim        (    )Não
1.3.1) No caso de resposta negativa, a empresa foi oficiada? (    ) Sim      (    ) Não

2) MATERIAL:

2.1) Houve fornecimento adequado do material? (    ) Sim (    ) Não
2.1.1) No caso de resposta negativa, qual a ocorrência?

(    ) Atraso na entrega
(    ) Material de má qualidade
(    ) A empresa não entregou material
(....) Outros_____________________

2.1.2) No caso de resposta negativa, a empresa foi oficiada? (    ) Sim (    ) Não

3) GLOSA:

3.1) Houve glosa da nota fiscal/fatura de acordo com as ocorrências? (    ) Sim     (    ) Não
3.1.1) Qual o valor da glosa? R$____________________
3.1.2) Justificativa: ____________________________________________________

4) VALOR DEVIDO:
4.1)  Qual  o  valor  devido  pelos  serviços  prestados  no  mês  de  referência,  em  virtude  das 

ocorrências? R$__________________

Sendo assim, lavro este relatório.

_____________________, ____ de ________________ de 20__.

_____________________________________________
Nome completo – Matrícula

Fiscal do Contrato



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

Modelo 3 - RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA

Empresa:

Nº do Contrato:

Objeto do contrato:

Localidade da prestação dos serviços:

Valor mensal do contrato:                                                  Valor nota fiscal/fatura:

Mês de referência:                                                               Nº Nota fiscal/fatura: 

Nº de funcionários alocados:

FUNCIONÁRIOS FIXOS:
Mês da prestação dos serviços:

Nome Completo dos Funcionários Fixos Turno Período Trabalhado no 
mês

__/__/__ a __/__/__

__/__/__ a __/__/__

__/__/__ a __/__/__

__/__/__ a __/__/__

Mês Anterior:
Nome Completo dos Funcionários Fixos que trabalharam no 

mês anterior Turno Período Trabalhado no 
mês anterior

__/__/__ a __/__/__

__/__/__ a __/__/__

__/__/__ a __/__/__

__/__/__ a __/__/__

FERIADOS DO MÊS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Data Nome dos Funcionários que trabalharam no feriado

FUNCIONÁRIOS HORISTAS:
Mês da prestação dos serviços:

Nome do funcionário horista

1) SUBSTITUIÇÕES:
1.1) Houve alguma ocorrência como atrasos, faltas, atestado médico, férias, etc. de prestadores de  

serviços? (    )Sim (    )Não
OBSERVAÇÃO 1: No caso de licença médica, o quadro deverá ser preenchido de acordo com o 
atestado médico.



OBSERVAÇÃO 2: Todas as substituições devem ser relatadas, inclusive nos casos de  substitutos da  
própria Procuradoria.

1.1.1) No caso de resposta afirmativa, preencher o quadro abaixo:

Nome do Funcionário Fixo Nome do Substituto Motivo Data

__/__/__

__/__/__

1.2) Houve faltas sem substituição? (    ) Sim (    ) Não
1.2.1) No caso de resposta afirmativa, preencher o quadro abaixo:

Nome do empregado ausente Data da falta

__/__/__

__/__/__

1.3) Houve substituição no intervalo intrajornada? (     ) Sim (     ) Não
1.3.1) No caso de resposta negativa, preencher o quadro abaixo:

Nome do funcionário que fez hora extra Data

__/__/__

2) UNIFORME E EQUIPAMENTOS:
2.1) Os empregados trabalharam devidamente uniformizados?  (    )Sim      (    )Não
2.2)  As  armas,  as  munições  e  os  equipamentos  necessários  à  execução  dos  serviços  foram 

entregues corretamente?  (    ) Sim (    ) Não

3) GLOSA:
3.1) Houve glosa da nota fiscal/fatura de acordo com as ocorrências? (   ) Sim       (   ) Não
3.2) Qual o valor da glosa? R$____________________
3.3) Qual ajustificativa:_______________________________________________________
3.4)  Qual  o  valor  devido  pelos  serviços  prestados  no  mês  de  referência,  em  virtude  das 

ocorrências? R$__________________

4) INFORMAÇÃO À EMPRESA
4.1) A empresa foi oficiada das ocorrências? (   ) Sim       (   ) Não
4.2) Quais ocorrências foram oficiadas? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Sendo assim, lavro este relatório.

_____________________, ____ de ________________ de 20__.

______________(ASSINATURA)_____________
Nome completo – Matrícula

Fiscal do Contrato



Modelo 4 - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA – SUPERVISÃO DOCUMENTAL
Empresa: 
CNPJ: 
Nota Fiscal / Fatura: 
Valor Mensal do Contrato: 
Nº do Contrato: Vigência:
Vencimento: 
Objeto: 
Unidade: 
Referência:   Valor da Nota Fiscal: 

Nr. Funcionários Permanentes - Cargo
1

2

...

Documentos Relacionados:
Ordem de Pagamento (“folha de rosto”) datada, com nome e assinatura do Coordenador de PRM;
Nota Fiscal / Fatura nº:             ,  de  xx/xx/20xx;  atestada em  xx/xx/20xx, com nome, matrícula e 

assinatura do Fiscal do Contrato;
Relatório de Fiscalização do Contrato;
Este Relatório de Conferência;
Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União válida até xx/xx/20xx;
Certificado de Regularidade do FGTS válido até xx/xx/20xx;
Certidão  Negativa  ou  Positiva  com  Efeitos  de  Negativa  de  Débitos  Relativos  às  Contribuições 

Previdenciárias e às de Terceiros válida até xx/xx/20xx;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas válida até xx/xx/20xx;
Certidão Negativa de Débitos Tributários Estadual válida até xx/xx/20xx;
Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipal válida até  xx/xx/20xx;
Declaração de optante pelo Simples emitida em xx/xx/20xx.

OBSERVAÇÃO 1:  Relatar situações específicas, relativas à contratada e/ou ao período de referência.

OBSERVAÇÃO 2: De acordo com o Processo Administrativo 1.22.000.001076/2014-43, a análise documental 
foi  alterada,  com  fulcro  nas  sugestões  apresentadas  pela  DICGC/PRMG,  considerando  as  determinações 
constantes no Acórdão TCU nº 1214/2013 – Plenário, bem como a IN MPOG nº 02/2008, atualizada pela IN 
MPOG nº 06/2013.

OBSERVAÇÃO 3: Os documentos, comprovante de pagamento de salário, vale alimentação e vale transporte de 
cada  funcionário  alocado  no  contrato,  serão  analisados  posteriormente.  Caso  seja  encontrada  qualquer 
irregularidade,  a  empresa  será  notificada.  Após  a  análise,  os  documentos  serão  arquivados  no  Setor  de 
Supervisão Documental, na pasta da empresa.

Belo Horizonte, xx de (mês) de 20xx.

Nome completo do servidor responsável pela análise
                                                               Supervisão Documental – PRMG
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