
Medições dos Serviços
Documentação Requerida de Mão-de-Obra da Contratada e 

Subcontratadas
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Medição dos Serviços Prestados

Será requerido documentação de responsabilidade solidária da CONTRATADA e seus 
SUBCONTRATADOS para apresentação conjuntamente ao Boletim de Medição. 

A documentação para medição dos serviços prestados compreende os seguintes documentos que 
serão coletados pelo Gestor do Contrato da BH Airport e/ou nomeado desta por meio eletrônico 
com periodicidade mensal:

 Folhas de ponto dos colaboradores alocados no contrato;
 Contracheque quitado do mês medido – Individual por colaborador;
 Comprovante de pagamento de vale-transporte – Individual por colaborador;
 Comprovante de pagamento do ticket refeição e cesta básica – Individual por colaborador;
 Comprovantes de desligamento de colaboradores desmobilizados e comprovantes de 

contratação de novos colaboradores integrados ao efetivo do contrato;
 Relatórios de Investigação de Acidentes e Incidentes (Quando ocorra);
 Recibo de uniformes;
 Comprovação da alocação de veículos e equipamentos em funcionamento e disponíveis 

conforme definido em contrato.
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Documentação Obrigatória para Pagamento

A documentação obrigatória de responsabilidade civil solidária é composta dos documentos listados 
abaixo e devem ser obrigatoriamente enviadas à CONTRATANTE para que a Nota Fiscal seja lançada no 
seu sistema e o pagamento seja liberado na data.

 A GPS quitada referente ao último mês apurada antes da medição – Acompanhada do
comprovante de pagamento eletrônico ou quando paga no caixa, deverá ser enviada uma cópia
autenticada.

 FGTS quitado referente ao último mês apurada antes da medição – Guia com o comprovante de
pagamento eletrônico ou cópia autenticada quando paga no caixa.

 Arquivo SEFIP do ao último mês apurada antes da medição com o comprovante de envio
eletrônico.

 Folha de Pagamento – Sistema de folha da empresa contendo lista dos funcionários alocados no
aeroporto.

Os pagamentos só serão liberados após o envio físico dos documentos à BH Airport.  

Para os itens indicados acima, serão aceitas cópias digitalizadas, com exceção da folha de pagamento.
Em caso de pagamentos eletrônicos os documentos não precisarão ser autenticados.
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