
 

 

 

COMUNICADO Nº 03/2020 – DRG/HTO 

O DIRETOR GERAL DO CÂMPUS HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no 
uso de suas atribuições legais delegadas pela Portaria n° 3.903, de 04 de 

novembro de 2015, COMUNICA que:  
   

Considerando que o Câmpus Hortolândia possui 3 (três) contratos de serviços sob o 

regime de execução indireta (terceirizados), vigilância, portaria e limpeza, com um total de 

12 (doze) funcionários terceirizados desempenhando tarefas, diariamente ou em escalas de 

revezamento, junto a este tomador de serviços; 

Considerando o disposto no inciso IV, art.7º da lei 9.507, de 21 de setembro de 2018, 

que veda à Administração Pública incluir qualquer dispositivo, no edital de contratação, que 

permita a pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da contratada aos gestores 

da contratante; 

Considerando o disposto no art. 5º da Instrução normativa nº 5, de 26 de maio de 

2017, que veda à Administração Pública ou seus servidores a prática de atos de ingerência 

na administração da contratada, tais como, possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, 

exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, considerar os trabalhadores 

da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão, entre outros; 

Não é permitido aos servidores fazer solicitações diretas aos empregados das 

empresas de serviços terceirizados, dar ordens ou incorrer em qualquer outro ato de 

ingerência junto a esses prestadores de serviços. A observância das normas legais e 

regulamentares é dever do servidor (inciso III, Art. 116, Lei 8.112/90) que responde civil, 

penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições (Art. 121, Lei 

8.112/90). 

Eventuais demandas que envolvam solicitações aos funcionários terceirizados, para 

que não incorram em atos de ingerência, devem ser encaminhadas ao respectivo fiscal de 

contrato da empresa prestadora do serviço envolvido, para os devidos encaminhamentos. 

   Hortolândia, 10 de março de 2020. 

 

 
EDGAR NODA 

Diretor Geral 


