
COMUNICADO Nº 18/SGA, DE 18 DE  MARÇO DE 2020 
 

Este Comunicado substitui o Comunicado nº 17/SGA, de 17 de março de 2020 
 

 
 
Aos senhores gestores dos contratos administrativos da AGU  

 

Assunto: Medidas para enfrentamento da emergência de saúde decorrente do COVID-19 

– prestação de serviços por empresas terceirizadas e rotina dos colaboradores. Item 3 do 

Ofício-Circular nº 00003/2020/GABSGA/SGA/AGU, de 16 de março de 2020. 

 

 

No contexto da edição da Portaria AGU nº 084, de 17 de março de 2019, de novas 

instruções advindas do Ministério da Economia e do documento “Recomendações 

COVID-19 - Contratos de prestação de serviços terceirizados” publicadas no portal 

“comprasgovernamentais.gov.br”, cumpre promover atualização de recomendações e 

medidas de segurança.   

 

Fixada a premissa indiscutível de que não se está diante de situação de normalidade 

relativamente ao cumprimento dos contratos administrativos. 

 

LINHAS DE AÇÃO A SEREM ADOTADAS: 

 

1 – Apresentar aos prepostos/responsáveis pelas empresas de prestação de serviços as 

recomendações e medidas de segurança adotadas pela Advocacia-Geral da União, e 

respectivas atualizações. 

2 – Estabelecer e manter canal de comunicação constante e efetivo com os 

prepostos/responsáveis pelas empresas de prestação de serviços. 

3 – Demandar que as empresas de prestação de serviços procedam campanhas internas 

junto aos colaboradores de conscientização dos riscos e das medidas de prevenção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do COVID-19, observadas as informações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde. 



4 – Demandar aos prepostos/responsáveis pelas empresas de prestação de serviços, em 

relação ao corpo de colaboradores, soluções para máxima adequação das rotinas de 

trabalho às recomendações e medidas de segurança adotadas no âmbito da Advocacia-

Geral da União, cabendo tomar como referência as providências adotadas para os 

agentes públicos da Instituição ou outras tidas como não prejudiciais ao regular 

andamento dos trabalhos, com priorização das pessoas que se enquadrem no grupo de 

risco definido nos §§ 4º e 5º do art. 3º, da Portaria AGU nº 84, de 2020. 

5 – Receber ou demandar subsídios e informações oriundos dos titulares das Unidades, 

como elementos de contribuição e coordenação para as demandas a serem apresentadas 

aos prepostos/responsáveis pelas empresas de prestação de serviços e para a tomada de 

decisão por parte desses, relativamente ao cumprimento das recomendações e medidas 

de segurança adotadas pela Advocacia-Geral da União. 

6 – Demandar a redução ou a suspensão, caso haja diminuição do fluxo de agentes 

públicos nas Unidades da Instituição, mediante avaliação de pertinência e da situação 

singular de cada Unidade e de cada atividade prestada, do quantitativo de serviços 

prestados pelas empresas, com reflexos em razão do acompanhamento da regularização 

da situação.  

a. Essa linha de ação deve ser adotada com priorização dos colaboradores que se 

enquadrem no grupo de risco definido nos §§ 4º e 5º do art. 3º, da Portaria AGU nº 84, 

de 2020.  

b. Na hipótese da redução/suspenção de serviços prestados por empresas 

terceirizadas, estas devem ser conduzidas, à luz do item 4º das “Recomendações COVID-

19 - Contratos de prestação de serviços terceirizados” (comprasgovernamentais.gov.br) 

e da Nota Técnica nº 66/2018 - Delog/Seges/MP. 

7 – Atuar, quanto aos serviços de higienização, para o estabelecimento de plano de 

contingência para: 

a. Intensificar a higienização das áreas com maior fluxo de pessoas e superfícies 

mais tocadas (maçanetas, corrimões, elevadores, torneiras, válvulas de descarga, etc.). 

b. Manter o contínuo e suficiente abastecimento dos materiais de higiene, 

especialmente aqueles diretamente relacionados ao combate ao COVID-19, dentre estes, 

sabonete, álcool líquido e em gel. 



c. Adotar medidas de antecipação aos possíveis riscos relacionados à prestação 

dos serviços de higienização.  

d. Definir outras medidas, em conjunto com as empresas prestadoras dos serviços 

e com participação dos titulares da Unidades da Instituição.  

8 – Enviar consulta jurídica ou solicitar assessoramento jurídico, em relação às questões 

afetas ao COVID-19, aos respectivos e competentes órgãos consultivos, mediante uso de 

canais menos burocráticos e solicitando o urgente atendimento. 

As soluções a serem implementadas não poderão acarretar oneração financeira 

da execução dos contratos administrativos envolvidos, a exceção daquelas que, em caso 

de necessidade, venham a ser formalizadas em caráter de urgência, observadas as 

prescrições legais. 

As soluções a serem implementadas não devem possuir finalidade ou 

consequência de, por si apenas, levar à extinção de contratos trabalhistas. 

 

 

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 


