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APRESENTAÇÃO
Atualmente temos vários contratos, principalmente de locação de imóveis. Um fluxo
administrativo é importante para a padronização das ações e para um efetivo registro das ocorrências.
Uma equipe sem diretrizes reduz sua capacidade de integrar seus esforços para o alcance dos objetivos
institucionais.
Um manual para orientar os docentes e técnicos administrativos para o processo de gestão e
fiscalização dos contratos representa um avanço para promover um melhor fluxo das ações
administrativas dos servidores. Este manual é o alcance de um dos objetivos da Direção Geral para
promover a eficiência administrativa e o esclarecimento das rotinas envolvidas com o processo de
gestão de contratos.
É importante os servidores conhecerem o conteúdo deste manual para contribuírem para a
manutenção e desenvolvimento da nossa instituição. Desta forma, reduzimos as omissões e
redundâncias passíveis de um sistema sem rotinas definidas. Trata-se de uma produção aberta para
contribuições da comunidade acadêmica para futuras atualizações. Por isso, contamos com o
envolvimento dos servidores para a operacionalização e atualização destes processos institucionais.
Peterson Marco O. Andrade
Diretor Geral
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1 OBJETIVO
O objetivo deste manual é promover a padronização dos procedimentos operacionais
referentes aos processos de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos realizados na
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Avançado de Governador Valadares.
Este manual será disponibilizado para a comunidade acadêmica, com o intuito de orientar e
esclarecer aos servidores, discentes e público geral questões básicas relacionadas ao assunto, visando
contribuir para o aperfeiçoamento e divulgação dos procedimentos administrativos, fatores
indispensáveis para a consecução qualificada dos objetivos do Campus e da Universidade.
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2 RESPONSABILIDADES
É de responsabilidade de cada colaborador envolvido nas atividades dos processos
administrativos conhecer, entender, adotar e cumprir as normas, políticas e manuais existentes na
UFJF.
Qualquer sugestão ou dúvida referente ao documento que influencie no desenvolvimento das
atividades pode ser esclarecida junto ao setor responsável pelo conteúdo do manual por meio do
endereço eletrônico contratos.gv@ufjf.edu.br. As melhorias dos processos devem ser constantes,
contribuindo para a dinâmica do crescimento organizacional. Todas as sugestões serão recebidas e
avaliadas para futuras atualizações.
A responsabilidade pelo conteúdo deste manual é do setor de contratos do Campus GV,
sendo a padronização realizada pela gerência administrativa e financeira.
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3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Assim como toda atividade da administração pública, os processos descritos neste manual
devem observar os princípios descritos na Constituição Federal, além das normas específicas sobre o
tema. A breve explanação deste texto não exime a necessidade de observar normativas não
mencionadas, bem como a necessidade de constante atualização quanto às normas e orientações de
órgãos superiores.
O artigo 37 da Constituição Federal estabelece:
Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:...
...XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A Lei 8666 institui as normas para licitações e contratos na administração pública, tratando
especificamente na Seção IV sobre a execução dos contratos. O artigo 66 da referida Lei estabelece:
Art. 66. “O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução
total ou parcial”.
A Instrução Normativa 05 apresenta as regras e diretrizes do procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional, essa instrução apresenta detalhadamente os termos e procedimentos
relativos a gestão e fiscalização de contratos, bem como disponibiliza modelos de diversos
documentos pertinentes.
Apresentamos abaixo algumas das normas relacionadas aos processos descritos neste manual:
● Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências;
● Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991 - Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a elas pertinentes;
● LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. Regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
● LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
providências.
● LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
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● LEI Nº 12.462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011. Institui o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas - RDC;
● DECRETO No 2.271, DE 7 DE JULHO DE 1997. Dispõe sobre a contratação de serviços
pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
● DECRETO Nº 3.555, DE 8 DE AGOSTO DE 2000. Aprova o Regulamento para a
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.
● DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005. Regulamenta o pregão, na forma eletrônica,
para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
● DECRETO Nº 5.504, DE 5 DE AGOSTO DE 2005. Estabelece a exigência de utilização do
pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas
contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências
voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos
congêneres, ou consórcios públicos.
● DECRETO Nº 7.581, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011. Regulamenta o Regime Diferenciado
de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.
● Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 - Dispõe sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;
● Resolução nº 08, de 03 de fevereiro de 2016 - Aprova os procedimentos a serem adotados no
acompanhamento e na fiscalização dos contratos firmados no âmbito da Universidade Federal
de Juiz de Fora;
● Resolução 02/2017 do Conselho Gestor da UFJF-GV - Dispõe sobre a indicação de gestores
de contratos no âmbito da UFJF-GV;
● Demais normas vigentes e pertinentes.
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3.1. Terminologia
Para efeito deste manual, considera-se a seguinte terminologia:
Gestor do Contrato: representante da Administração especialmente designado pelo Magnífico
Reitor para acompanhar a execução do contrato até o recebimento definitivo do objeto, observando
as cláusulas e condições fixadas no termo contratual, de forma a assegurar seu perfeito cumprimento;
Fiscal de Contrato: servidor ou equipe responsável pela fiscalização de um contrato administrativo,
sendo, para tal, designado formalmente. O fiscal pode ser técnico, administrativo ou setorial;
Fiscal Técnico do Contrato: responsável pelo acompanhamento com o objetivo de avaliar a
execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo
e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de
desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado;
Fiscal Administrativo do Contrato: responsável pelo acompanhamento dos aspectos
administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão
de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências
tempestivas nos casos de inadimplemento;
Fiscal Setorial do Contrato: é o responsável pelo acompanhamento da execução do contrato nos
aspectos técnicos ou administrativos quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em
setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade;
IMR: Instrumento de Medição de Resultado: Mecanismo que define, em bases compreensíveis,
tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação
do serviço e respectivas adequações de pagamento;
Gerenciamento de Risco: processo para identificar, avaliar, tratar, administrar e controlar potenciais
eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização;
Preposto: pessoa formalmente designada pela contratada para representá-la durante a vigência do
contrato, a quem o gestor e/ou fiscal do contrato irá reportar-se;
SIGA: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. É o sistema utilizado pelos servidores da UFJF para
efetuar alguns trâmites administrativos e acadêmicos;
SAU: Sistema de Atendimento Unificado. É o sistema de organização e controle dos atendimentos
realizados por cada setor da UFJF- CAMPUS GV.
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4 NOTAÇÃO PARA MODELAGEM DE PROCESSOS
DEFINIÇÃO

REPRESENTAÇÃO

O evento de início é representado por um círculo e simboliza o começo
da execução do processo. O evento de fim é representado por um
círculo com borda em negrito e simboliza o final do processo.

O sub-processo é representado por um retângulo, que simboliza uma
etapa de um processo formado pela realização sequencial de um
determinado conjunto de atividades afins.
A atividade é representada por um retângulo arredondado e simboliza
uma determinada quantidade de tarefas que devem ser efetuadas
dentro de um processo. Cada atividade possui uma identificação
referente à como as ações são realizadas. Esta identificação está
localizada no canto superior esquerdo do retângulo, conforme
demonstrado nas linhas baixo
As atividades manuais, realizadas sem a utilização de um sistema, são
representadas por uma mão.

As atividades sistêmicas, realizadas por um usuário no sistema, são
representadas por um boneco.

As atividades automáticas, realizadas pelo sistema com base numa
parametrização prévia são representadas por duas engrenagens.
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Os eventos intermediários são representados por círculos que
simbolizam a interligação de atividades na mesma página do fluxo.
Estes eventos sinalizam tanto saídas como entradas, no caso de saídas
as setas são preenchidas, enquanto que nas entradas as setas são
vazias. Os eventos intermediários podem também sinalizar uma ação
específica como à espera dentro de um mesmo processo, sendo
demonstrada por um relógio dentro do círculo.

Os gateways podem representar a escolha entre duas ou mais
atividades adjacentes ou as possíveis rotas condicionais geradas por
uma decisão. Os gateways podem representar também atividades
desempenhadas de forma paralela. A condicional é representada por
um losango preenchido por um X, enquanto o paralelismo é
representado por um losango preenchido por uma cruz

A linha de fluxo é representada por uma linha comum a seta e é
utilizada para demonstrar a ordem sequencial na qual cada atividade é
desempenhada.
A raia é representada por um retângulo nomeado e é utilizada para
organizar e delimitar as diferentes atividades de um mesmo setor.
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5 PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A figura a seguir representa o mapa do processo de Gestão e Fiscalização de Contratos
Administrativos, o qual inclui os sub processos organizados e descritos neste manual:
Acompanhamento e fiscalização da execução contratual (procedimentos iniciais); Processo de
pagamento em contratos; Aditivos contratuais e; Ocorrências contratuais.
Figura 1: Processos de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos

Acompanhamento e fiscalização

Pagamento em contratos

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos

Aditivos contratuais

Ocorrências contratuais
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5.1 Acompanhamento e fiscalização da execução contratual (procedimentos iniciais)
O acompanhamento e fiscalização é um processo contínuo que se estenderá por toda vigência
do contrato. É importante que o fiscal e gestor mantenham uma relação formal e impessoal com a
contratada, porém, ao mesmo tempo, cortês e respeitosa, pautando seus atos e condutas pelos
princípios do direito administrativo: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e
Eficiência.
Ao iniciar um contrato na UFJF, é necessário nomear formalmente gestor e fiscal, para que
acompanhem e fiscalizem a prestação de serviço para o qual aquele contrato foi firmado. Gestor e
fiscal possuem atribuições distintas, conforme descrito no item 3 - Terminologia, e detalhado nos
vários processos que compõem este manual de gestão e fiscalização de contratos administrativos. Em
casos de contratos de Serviços Continuados com Regime de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra e
dos contratos de Obras e Reformas, há a necessidade de nomear, também, um fiscal administrativo.
Em contratos com prestação de serviço em distintas unidades, pode-se nomear fiscais setoriais, de
modo que a fiscalização possa abranger a prestação do serviço como um todo.
Após compreenderem seu papel perante a função que lhes foi atribuída, gestor e fiscal(is)
trabalharão para que os serviços contratados pela UFJF sejam executados de forma plena.
Determinados procedimentos deverão ser adotados durante toda a vigência do contrato, para garantir
o pleno funcionamento dos serviços contratados, mantendo a vantajosidade da contratação para a
Administração Pública. Por exemplo, o fiscal deve sempre verificar se o serviço está sendo prestado
corretamente, assim como o gestor irá manter-se à disposição para contato com fiscal e preposto.
O fluxo de acompanhamento e fiscalização de contratos se inicia com a nomeação do gestor
do contrato. Este receberá os documentos pertinentes para gestão do setor de contratos e avaliará a
necessidade de nomeação de fiscais. Não sendo nomeados fiscais para o contrato, o gestor assume
também as atribuições de fiscal. Sendo observados problemas na execução do contrato, deve-se
seguir o fluxo GC 004 - Ocorrências contratuais.
São atividades inerentes à gestão do contrato:
● Acompanhar saldo de empenho, solicitando complementação quando necessário;
● Acompanhar, via SIGA, o pagamento das faturas;
● Acompanhar o prazo de vigência do contrato, efetuando os trâmites necessários quando for
prorrogar o contrato ou informando ao Diretor Responsável quando necessária efetuar nova
contratação (Ver fluxo CG003 - Aditivos Contratuais); dentre outras. Ver Resolução 08/2016
- Consu.
● O gestor deve manter o seu substituto informado sobre as suas atividades, principalmente em
caso de férias, licença ou afastamento, para que este possa assumir a gestão.
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Fiscal do Contrato

Documentos e
ferramentas
pertinentes para
Fiscalização

Não sendo
nomeado
ﬁscal, o gestor
acumula suas
atribuições

Ler o contrato e
orientações
recebidas

Efetuar vistorias
frequentemente para
averiguar a qualidade
do serviço.

Sim
Surgiu problemas
na execução?

Seguir processo de
ocorrências
contratuais (Fluxo
GC004)

Não

Setor de Contratos 
GV

Gestor do Contrato

Não

Diretor Responsável

Acompanhamento e fiscalização (procedimentos iniciais)

Figura 2: Fluxo - GC001 - Acompanhamento e fiscalização (procedimentos iniciais)

Documentos
pertinentes
para Gestão e
Fiscalização

Ler contrato e
orientações
recebidas

Sim

Solicitar ao diretor
responsável
indicação de fiscais
para o contrato

Solicitar número da
portaria para
nomeação dos
fiscais

Assinar nomeação e
enviar ao setor de
contratos para
publicação

Acompanhar a
execução do
contrato

Há necessidade de
nomeação de ﬁscais?

Solicitar que o
gestor nomeado
compareça ao setor,
para instruções

Fornecer número de
portaria

Escolher servidor(es)
e dar ciência ao(s)
indicados

Informar ao gestor
suas indicações de
fiscal do contrato

Publicar nomeação

Solicitar que o fiscal
compareça ao setor
de contratos para
instruções

Encerrar gestão e
fiscalização e
encaminhar
documentos para
arquivamento

Fim

Quadro de descrição das atividades
Fluxo: GC001 - Acompanhamento e Fiscalização - Procedimentos Iniciais
Nº

Atividade

Descrição

Documento/
sistema

Responsável

1

Solicitar que o
gestor
nomeado
compareça ao setor
para instruções

Os contratos administrativos referentes
ao Campus GV são recebidos pelo setor
de Contratos - GV assim que forem
assinados, juntamente com a Portaria
de Nomeação de um gestor para esse
contrato. O setor marca reunião com
este gestor para passar uma cópia do
contrato, documentos e instruções
necessárias à prática da gestão.

Site Contratos - Setor
de
GV
- Contratos “Documentos
GV
de Apoio”

2

Ler contrato
orientações
recebidas

e O gestor deve ler o contrato, as normas
pertinentes e instruções que o setor de
contratos forneceu. Obs.: Qualquer
dúvida, o gestor pode procurar o setor
de contratos, que resolve ou repassa ao
setor responsável.

Site Contratos - Gestor
do
GV
- contrato
“Documentos
de Apoio”

3

Solicitar ao diretor
responsável
indicação de fiscais
para o contrato

Quando o gestor julgar necessária a E-mail
ou Gestor
do
nomeação de fiscal(ais) para dar memorando
contrato
assistência na fiscalização do contrato,
ele solicita ao Diretor Responsável, via
e-mail ou memorando, a indicação de
servidores para a função de fiscal titular
e substituto do contrato. Informar que,
antes de enviar suas indicações, o
diretor deve dar ciência aos servidores
indicados. Dar prazo ao diretor para a
indicação, tendo em vista que a
atividade de fiscalização deve ser
iniciada o quanto antes.

4

Escolher
servidor(es) e dar
ciência
ao(s)
indicados

O diretor escolhe os servidores para a
função de fiscal do contrato e os
informa de sua escolha. O diretor deve
levar em consideração a lotação do
servidor, sua carga de trabalho atual,
sua
capacidade
técnica
e
a
complexidade do serviço contratado.

5

Informar ao gestor Enviar ao gestor, via memorando ou esuas indicações de mail, suas indicações de servidores para
fiscal do contrato
a função de fiscalização.

6

Solicitar número da O gestor solicita ao setor de contratos, SAU
Portaria
por meio do SAU, o número da Portaria

Diretor
Responsável

Gestor
do
contrato

de nomeação de fiscal.
7

Fornecer número O setor de Contratos - GV fornece o SAU
da Portaria
número da Portaria ao gestor, seguindo
a ordem das anteriores, mantendo
controle e padronização.

8

Assinar nomeação
e enviar ao setor de
contratos
para
publicação

O gestor preenche a Portaria de
nomeação,
conforme
modelo
disponível no site do setor de Contratos
- GV (Documentos de apoio), assina e
envia a este setor.

9

Publicar nomeação

O setor de contratos publica a Portaria Portaria
de Nomeação de fiscal no site.
Nomeação
Fiscal - Site
setor
Contratos

10

Solicitar que o
fiscal compareça
ao
setor
de
contratos
para
instruções

Com a publicação da portaria, o setor de
contratos entra em contato com o(s)
fiscal(is), marcando reunião para passar
cópia do contrato e instruções para a
fiscalização.

Cópia
do Setor
de
contrato
e Contratos documentos
GV
pertinentes
à
fiscalização

11

Ler o contrato e O fiscal lê o contrato, as normas
orientações
pertinentes e instruções que o setor de
recebidas
contratos fornecer. Qualquer dúvida, o
fiscal procura o gestor ou o setor de
contratos.

Documentos
Fiscal
do
relativos
ao contrato
contrato
“Documentos
de Apoio”

12

Efetuar vistorias
frequentemente
para averiguar a
qualidade
da
prestação
do
serviço.

13

Seguir processo de Caso seja verificada alguma falha/ Manual
de Fiscal
do
ocorrências
irregularidade na prestação do serviço, Fiscalização de contrato
contratuais
o fiscal segue os procedimentos contratos
descritos no fluxo GC004 - Ocorrências
Contratuais.

O fiscal deve verificar se há, no
planejamento da contratação, algum
instrumento específico de medição da
qualidade do serviço. Se sim, deve
utilizá-lo. Se não, deve criar seus
próprios mecanismos para que possa
fiscalizar a prestação do serviço.
Elaborar relatórios, se necessário.
O fiscal deve manter o seu substituto
informado sobre as suas atividades,
principalmente em caso de férias,
licença ou afastamento, para que este
possa assumir a fiscalização.

Setor
de
Contratos GV

Portaria
de Gestor
do
Nomeação de contrato
Fiscais
disponível no
site Contratos GV
de Setor
de
de Contratos do GV
de

Fiscal
do
contrato

17

14

Acompanhar
execução
contrato

a Após compreender sua função, o gestor Documentos
Gestor
do
do está apto para acompanhar a execução relativos
ao contrato
do contrato. Ele deve dispor dos contrato
seguintes documentos para gestão do
contrato:
Contrato e seus aditivos;
Instrumento de medição de resultados;
Estudo de Gerenciamento de Riscos;
Planejamento da contratação.

15

Encerrar gestão e
fiscalização
e
encaminhar
documentos para
arquivamento

Quando o contrato for encerrado,
enviar toda a documentação reunida
durante o período de vigência para o
setor de contratos - GV para
arquivamento.

Gestor
do
contrato

18

5.2 Pagamento em Contratos
De forma periódica, geralmente mensal, o fiscal deverá atestar que o serviço foi prestado
corretamente. Haverá conferência da documentação por parte do fiscal, gestor e gerência
administrativa e financeira antes de enviar para pagamento. Se, em qualquer das etapas, for
encontrado algum erro nessa documentação, ela será devolvida à contratada, para correção. A
gerência administrativa e financeira é, no processo de pagamento, o setor que faz a comunicação entre
o campus GV e o campus sede, portanto é o setor por onde passará a documentação de cobrança,
assim como é o setor que os gestores deverão procurar para obter informações sobre o pagamento.
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Gestor do Contrato
Setor de Contratos
Ger. Adm. Fin.
COESF
Coord.
Contratos JF

Entregar nota fiscal ou fatura e
os demais documentos
comprobatórios da prestação
do serviço ao fiscal ou gestor
do contrato.

Corrigir

Não
Conferir documentação e
cumprimento das cláusulas e
garantias contratuais
Documentação
correta?

Sim

Solicitar a contratada
e orientar correções

Atestar nota e
encaminhar ao gestor

Não
Conferir documentação e
cumprimento das
cláusulas e garantias
contratuais

Sim
Documentação
correta?

Solicitar a
contratada e
orientar
correções
Atestar o
recebimento do
serviço

Instruir o processo de
pagamento com documentos
comprobatórios da prestação
do serviço e encaminhar ao
setor de contratos

Não

Conferir a documentação
contratual e lançar as
informações em planilhas de
controle
Sim
Documentação
correta?

Solicitar e
orientar
correções
Enviar para
Gerência
Administrativa e
Financeira

Conferir a documentação
financeira e lançar as
informações em planilhas de
controle
Documentação
correta?

Não

Sim

Solicitar e
orientar
correções

Enviar para
Coordenação
Contratos JF

Não

Solicitar e
orientar
correções

Sim

Enviar para
COESF

Conferir
Documentação
correta?

Conferir

Não

COESF

Gestão de Contratos  Processo de Pagamento

Fiscal do Contrato

Contratada

Figura 3: Fluxo - GC002 - Pagamento

Documentação
correta?

Sim

Solicitar e
Orientar
correções

Providenciar
Pagamento

Fim

Quadro de descrição das atividades
Fluxo: GC002 - Pagamento
Nº

Atividade

Descrição

Documento/
sistema

Após cada período de tempo, Fatura/nota
geralmente mensal, a contratada gera o fiscal
documento de cobrança referente à sua
prestação de serviços, e entrega ao
fiscal do contrato ou, na sua falta, ao
gestor. Lembrando que sempre que o
contrato não possuir fiscal, o gestor
acumula a função do mesmo.

Responsável

1

Entregar nota fiscal
ou fatura e os
demais
documentos
comprobatórios da
prestação
do
serviço ao fiscal ou
gestor do contrato.

2

Conferir
Verificar se o documento de cobrança Fatura/nota
documentação
e está correto, tendo em vista a prestação fiscal
cumprimento das do serviço contratado.
cláusulas
e
garantias
contratuais

Fiscal
Contrato

do

3

Solicitar
à Caso o fiscal identifique algum erro no Fatura/nota
contratada
e documento de cobrança, deve enviá-lo fiscal
orientar correções à contratada, solicitando correções.

Fiscal
Contrato

do

4

Corrigir

Contratada

5

Atestar nota e Se o documento de cobrança estiver Fatura/nota
encaminhar
ao correto, o fiscal deve atestar e enviar fiscal
gestor
este documento ao gestor.

Fiscal
Contrato

do

6

Conferir
Verificar se o documento de cobrança Fatura/nota
documentação
e possui os elementos necessários, se está fiscal
cumprimento das correto, conforme cláusulas acordadas
cláusulas
e no contrato. Verificar também, no
garantias
Livro de Ocorrências, se teve alguma
contratuais
ocorrência registrada no período
referente à cobrança.

Gestor
Contrato

do

7

Solicitar
à Caso o gestor identifique algum erro no Fatura/nota
contratada
e documento de cobrança, deve enviá-lo fiscal
orientar correções à contratada, solicitando correções.

Gestor
Contrato

do

8

Atestar
recebimento
serviço

Gestor
Contrato

do

A contratada deve corrigir o erro no Fatura/nota
documento de cobrança e enviar o fiscal
documento correto ao fiscal.

o Caso o documento de cobrança esteja Fatura/nota
do correto, o gestor deve atestá-lo.
fiscal

Contratada

9

Instruir o processo
de pagamento com
documentos
comprobatórios da
prestação
do
serviço
e
encaminhar
ao
setor de contratos.

O gestor deve reunir toda a Fatura/nota
documentação necessária para instruir fiscal
o processo de pagamento, e enviá-la à
gerência administrativa e financeira GV.

10

Conferir
a O Setor de Contratos confere a Fatura/nota
documentação
documentação e lança os dados das fiscal
contratual e lançar cobranças em planilhas de controle.
as informações em
planilhas
de
controle

Setor
de
Contratos

11

Solicitar e orientar Caso o Setor de Contratos identifique Fatura/nota
correções
algum erro no documento de cobrança, fiscal
deve enviá-lo ao gestor, solicitando
correções.

Setor
de
Contratos

12

Enviar
para
Gerência
Administrativa e
financeira

Caso o documento de cobrança esteja Fatura/nota
correto, o setor de contratos encaminha fiscal
para gerência administrativa e
financeira.

Setor
de
Contratos

13

Conferir
a A
Gerência
Administrativa
e Fatura/nota
documentação
Financeira confere a documentação fiscal
financeira e lançar pertinente às questões financeiras.
as informações em
planilhas
de
controle

Gerência
Administrati
va
e
Financeira

14

Solicitar e orientar Caso seja identificado algum erro na Fatura/nota
correções
documentação de cobrança em relação fiscal
à questões financeiras, a Gerência
Administrativa e Financeira irá enviálo ao Gestor, solicitando correções.

Gerência
Administrati
va
e
Financeira

15

Enviar
para Caso a documentação esteja correta, a Fatura/nota
Coordenação
de Gerência Administrativa e Financeira fiscal
Contratos
irá enviá-la à Coordenação de
Contratos - JF.

Gerência
Administrati
va
e
Financeira

16

Conferir

A Coordenação de Contratos irá Fatura/nota
conferir a documentação contratual.
fiscal

Coordenação
de Contratos

17

Solicitar e Orientar Caso seja identificado algum erro no Fatura/nota
correções
documento de cobrança, a Coordenação fiscal
de Contratos irá enviá-lo ao setor de
contratos, solicitando correções.

Coordenação
de Contratos

18

Providenciar

Coordenação

Caso esteja correto, a Coordenação de Fatura/nota

Gestor
Contrato

do
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Pagamento

Contratos irá encaminhar para Coesf.

fiscal

de Contratos

16

Conferir

A Coesf irá conferir a documentação.

Fatura/nota
fiscal

COESF

17

Solicitar e Orientar Caso seja identificado algum erro no Fatura/nota
correções
documento de cobrança, a Coesf irá fiscal
enviá-lo à Gerência Administrativa e
Financeira, solicitando correções.

COESF

18

Providenciar
Pagamento

COESF

Caso esteja correto, a Coesf irá Fatura/nota
providenciar o pagamento e arquivar a fiscal
documentação.
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5.3 Aditivos contratuais
O processo de Aditivos Contratuais é acionado sempre que for necessário alteração ou
prorrogação contratual. São situações que caracterizam a necessidade de formalizar Termo Aditivo a
um contrato:
● O prazo contratual aproxima-se do fim, porém, pela natureza contínua do serviço, há
a necessidade de prorrogação;
● A UFJF necessita acréscimo ou supressão do quantitativo contratado;
● Os preços praticados estão desatualizados, e é necessário efetuar o reequilíbrio
econômico-financeiro, por meio de repactuação ou reajuste;
Quando o gestor identificar a necessidade de formalizar um Termo Aditivo a um contrato,
deve reunir a documentação necessária, incluindo autorização do diretor responsável, aceite da
contratada e requisição, entre outros, e solicitar junto ao setor de Contratos a elaboração da minuta.
Os documentos devem ser encaminhados para seguir os devidos trâmites no Campus JF e terminará
com a assinatura do Termo Aditivo pelas partes - contratada e UFJF. Este Termo Aditivo passa a
integrar o contrato.
IMPORTANTE: Para o processo de renovação contratual, recomenda-se que o Gestor, com suporte
dos Fiscais, inicie os trâmites de renovação 4 meses antes da data de término do contrato. Caso seja
necessário uma nova licitação, recomenda-se o prazo de 6 meses antes da data de término do
contrato.
No caso de contratos que vencem no final de exercício financeiro (final de ano) o prazo para
renovação poderá ficar mais curto devido ao cronograma para empenho estipulado pelo Ministério
do Planejamento. Portanto recomenda-se que, para contratos que vencem entre os meses de
setembro a dezembro que a renovação inicie entre os meses de maio a agosto, e para novas
licitações/contratações que o processo se inicie no máximo até abril.
De acordo com o artigo 40 parágrafos 3º e 4º da Instrução Normativa MPOG NQ 02, de
2008 “a decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos” e “as
repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto
quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por
aditamento”.
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Figura 4: Fluxo - GC 003 - Aditivos Contratuais

Comunicar o diretor sobre
a execução dos serviços
contratados e a previsão
do fim contratual

Descrever as
condições
desejadas de
prorrogação

Não

Comunicar a empresa
através de ofício e
solicitar a
documentação de
habilitação necessária.

Responder ofício
manifestando o não
interesse

Comunicar o
diretor

Solicitar ao Diretor
Responsável Memorando
a ser encaminhado à
reitoria.

Realizar requisição no
SIGA e encaminhar para
aprovação do Gestor da
UO

Juntar documentação
necessária

Encaminhar
documentação para setor
de contratos GV

Inicia o Processo de
Gestão e Fiscalização

Fim

Coord. Contratos JF

Gestor do Contrato

Aceitar a
proposta?

Responder ofício manifestando
interesse e concordância; enviar
a documentação de habilitação

Conferir documentação e
encaminhar à
procuradoria

Não
Há necessidade
de ajustes?

Sim

Contratos GV
Diretor
Responsável

Gestão de Contratos - Aditivos Contratuais

Contratada

Sim

Confeccionar a
minuta e enviar
para JF

É vantajoso
prorrogar?

Sim

Não

Realizar
negociação, com
participação do
gestor.

Sim
Instruir procedimento
para uma nova
contratação, caso seja
necessária.

Realizará outra
proposta?
Não

Redigir memorando
justificando a necessidade
de prorrogação e solicitar
autorização da reitoria.

Encaminhar para
responsável pelos ajustes
e devolve documentação à
coordenação de contratos

Encaminha para
assinaturas da
contratada e da reitoria

Quadro de descrição das atividades
Fluxo: GC 003 - Aditivos Contratuais
Nº

Atividade

Descrição

Comunicar o
diretor sobre a
execução dos
serviços
contratados e a
previsão do fim
contratual

Gestor informa ao diretor responsável
como foi a execução dos serviços
contratados, fornecendo detalhes da
qualidade
do
serviço
e
do
relacionamento com a empresa.
Informa também a previsão do fim do
contrato. Nessa fase o gestor faz a
pesquisa de mercado para verificar se o
valor do contrato continua dentro do
valor de mercado.

Memorando, e- Gestor
mail ou ata de contrato
reunião;

2

Instruir
procedimento
para uma nova
contratação,
caso
seja
necessária.

Caso não seja interessante renovar o
contrato ou modificá-lo, cabe ao diretor
responsável
montar
equipe
de
planejamento de nova contratação, ou
simplesmente
formalizar
o
encerramento do contrato.

Portaria
de Diretor
nomeação de Responsável
equipe
de
planejamento
de contratação

3

Realizar
Caso seja interessante a renovação, Memorando, e- Diretor
negociação,
cabe
ao
Diretor
responsável, mail ou ata de responsável /
com
juntamente com Gestor, efetuar reunião
Gestor
do
participação do negociação com a contratada.
contrato
gestor.
Obs.: Não é permitida a mudança
substancial do objeto do contrato. Vide
§ 1º do art. 65 da lei 8666/93 sobre
alteração unilateral.

4

Descrever as O Gestor deve descrever as condições Ofício
condições
desejadas de prorrogação de acordo
desejadas
de com negociação realizada. Se houver
prorrogação
disposição
contratual,
deve-se
perguntar à contratada se ela aceita
reajuste no contrato de acordo com
índice acordado.
Obs.: Caso o índice reflita um ajuste
acima do preço de mercado, cabe
negociação do ajuste com a contratada.

Gestor
contrato

do

5

Comunicar a
empresa
através
de
ofício
e
solicitar
a
documentação
de habilitação

Gestor
contrato

do

1

Documento/
sistema

Pesquisa
mercado;

O Gestor deve enviar ofício para a Ofício
contratada e solicitar a documentação
de habilitação necessária.
Obs.: Para renovação a contratada deve
ter a certidões negativas de débitos
atualizadas no SICAF.
Obs2.: No site do setor de contratos de

Responsável
do

de

necessária.

GV, no menu CERTIDÕES é possível
verificar e imprimir a situação da
empresa atualizada.

6

Responder
Caso a contratada não tenha interesse na Ofício
ofício
renovação
ela
deve
responder
manifestando o formalmente o ofício manifestando esta
não interesse
situação.

Contratada

7

Comunicar
diretor

8

Responder
ofício
manifestando
interesse
e
concordância;
enviar
a
documentação
de habilitação

Caso haja interesse em renovação, a Documentação
contratada
envia
os
seguintes de renovação
documentos ao gestor do contrato:
Documentos exigidos na habilitação
inicial após fase licitatória;
Ofício concordando em renovar e
aplicar (ou não) reajuste.

Contratada

9

Solicitar
ao
Diretor
Responsável
Memorando a
ser
encaminhado à
reitoria.

O Gestor solicita ao Diretor responsável Memorando
que comunique à Reitoria que é
vantajoso e necessário prorrogar a
contratação,
solicitando
sua
autorização.

Gestor
contrato

o Caso haja a negativa da empresa em Memorando ou Gestor
renovar, o gestor deve informar ao e-mail
contrato
diretor responsável pela contratação.

10 Redigir
O
Diretor
Responsável
redige Memorando
memorando
memorando justificando a necessidade
justificando a de prorrogação e solicita autorização da
necessidade de reitoria.
prorrogação e Obs.: Essa autorização é encaminhada
solicitar
diretamente para a Coordenação de
autorização da contratos de JF.
reitoria.

do

do

Diretor
Responsável

11 Realizar
requisição no
SIGA
e
encaminhar
para aprovação
do Gestor da
UO

O gestor do contrato deve acessar o Requisição no Gestor
Siga
administrativo
>
menu SIGA
contrato
administrativo > requisições >
suplementar, digitar dados, gerar
requisição suplementar no SIGA e
encaminhá-la para aprovação do Gestor
da UO.

do

12 Juntar
documentação
necessária

O gestor do contrato junta a Documentação
documentação
necessária
para de renovação
renovação. São eles:
Documentos de habilitação da empresa;
Ofício da contratada concordando em
renovar e aplicar reajuste;

do

Gestor
contrato
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Cálculo do reajuste;
Memorando para Coordenação de
contratos de JF justificando alterações
no objeto (supressões e/ou acréscimos);
Cópia da requisição no SIGA;
Declaração informando que o preço da
contratação continua vantajoso (se
necessário, solicitar auxílio ao setor
competente na UFJF, quando se tratar
de matéria que o gestor não tiver
capacidade técnica necessária);
Pesquisas de mercado;
Outros que forem necessários.
13 Encaminhar
O gestor encaminha documentação Documentação
documentação juntada para setor de contratos GV.
de renovação
para setor de
contratos GV

Gestor
contrato

do

14 Confeccionar a Setor de contratos confecciona minuta
minuta e enviar do aditivo contratual e encaminha todos
para JF
os documentos para Coordenação de
contratos de JF

Documentação Setor
de
de renovação;
contratos GV
Minuta
do
contrato.

15 Conferir
Coordenação de contratos de JF confere
documentação documentação e a encaminha para
e encaminhar à procuradoria.
procuradoria

Documentação Coordenação
de renovação;
de contratos de
Minuta
do JF
contrato.

16 Encaminhar
para
responsável
pelos ajustes e
devolve
documentação
à coordenação
de contratos

Caso haja alguma inconsistência, o E-mail
Setor de contratos de GV informa ao
responsável pelos ajustes. Após o ajuste
o setor devolve documentação à
coordenação de contratos.

Setor
de
contratos GV

17 Encaminha
Conferida a documentação e não sendo Minuta
para
identificado necessidade de ajustes, a contratual
assinaturas da Coordenação de contratos de JF
contratada e da encaminha a minuta para assinatura da
reitoria
contratada e da reitoria.

Coordenação
de contratos de
JF

18 Inicia
o Ao receber o contrato assinado, o gestor
Processo
de e fiscais iniciam o processo de gestão e
Gestão
e fiscalização, conforme o fluxo GC 001;
Fiscalização

Gestor e fiscais
do contrato

-

5.4 Ocorrências contratuais
O processo de Ocorrências contratuais é provavelmente o mais delicado dentro os demais,
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visto que, por meio dele a administração pode aplicar sanções à contratada e em casos extremos
rescindir o contrato.
Entende-se como Ocorrências Contratuais, faltas, falhas e irregularidades cometidas pela
contratada. Durante a execução do objeto e fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado
deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
Cabe ao fiscal observar o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) a fim de se fiscalizar
a qualidade do serviço prestado. Não obstante, o instrumento principal para verificação dos serviços
prestados é o contrato e seus respectivos aditivos. Em situações em que a contratada não executar a
avença de forma satisfatória, é necessário seguir os trâmites e, se for o caso, aplicar as sanções
cabíveis, que podem ser desde uma advertência até a rescisão do contrato.
Ao identificar uma ocorrência contratual o fiscal deve registrar em livro próprio e solicitar
a correção junto à contratada. Caso o problema não seja resolvido, deve comunicar ao gestor
identificando as possíveis sanções. Após analisar o caso o gestor notifica a empresa, que deve
apresentar sua defesa. Não sendo pertinente a defesa apresentada o gestor encaminha os documentos
referentes à ocorrência ao setor de contratos, que comunicará à direção do campus e remeterá
documentação à Coordenação de Contratos - JF. Após consulta à procuradoria a reitoria providência
a aplicação de sanção, quando couber.
IMPORTANTE: É dever de todo servidor público reportar imediatamente qualquer irregularidade
constatada no âmbito da administração pública à autoridade competente, sendo que a não
reportação pode gerar sanções para aquele que se omite ou acoberta uma irregularidade. No caso
de algum problema que envolva a contratada ou caso ela descumpra alguma cláusula, o servidor ou
usuário deve se reportar ao fiscal do contrato e, na falta deste, ao gestor.
Para diagnosticar adequadamente a ocorrência, o fiscal poderá contar com o apoio dos
setores ligados à Direção geral (Infraestrutura, Segurança do trabalho, Tecnologia da informação e
etc). Para isso, basta abrir um chamado através do SAU para solicitar o apoio.
No caso dos contratos de aluguel, caso a ocorrência tenha relação com benfeitoria ou
alteração do ambiente, o fiscal deverá observar o fluxo Benfeitoria/alteração de ambiente do setor de
infraestrutura.
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Início

Receber/Identificar
ocorrência

Registrar no livro de
ocorrências

Solicitar correção
junto a contratada,
estipular prazo

Informar o gestor,
indicando possíveis
sanções

Gestor do Contrato
Contratada
Setor de Contratos 
GV
Reitor
Coord.COESF
Contratos JF

Gestão de Contratos  Ocorrências contratuais

Fiscal do Contrato

Figura 5: Fluxo - GC004 - Ocorrências contratuais

Analisar a situação e
notificar a empresa,
se for o caso

Analisar a defesa da
contratada

Não

Encaminhar a
documentação ao
setor de contratos
GV

Defesa aceita?
Sim
Não
Corrigir
inconsistência

Apresentar ao gestor
sua defesa

Corrigido?
Sim
Informar a Direção
Geral e encaminhar
para a Coordenação
de Contratos  JF

Instruir o processo e
encaminhálo à
Procuradoria
Jurídica, para análise

Aplicar sanção

Fim

Quadro de descrição das atividades
Fluxo: GC 004 - Ocorrências Contratuais
Nº

Atividade

Descrição

Documento/
sistema

Responsável

1

Receber/Identificar O público geral (ou o fiscal), a qualquer E-mail;
ocorrência
momento, pode observar alguma SAU
falta/falha/irregularidade na execução
do contrato. Neste caso, o fiscal deverá
ser informado, preferencialmente por email, por quem identificou o problema.
Caso seja necessário auxílio técnico ou
especializado
para
diagnosticar
adequadamente a ocorrência, o fiscal
poderá solicitar apoio aos setores
ligados à direção geral.

Fiscal
contrato

do

2

Registrar no livro O fiscal adotará como instrumento de Livro
de Fiscal
de ocorrências
organização e controle um livro de ocorrências
contrato
ocorrências, que poderá ser físico ou
digital. Então, qualquer ocorrência
identificada será registrada neste livro,
com informações sobre o fato
identificado, data e a forma pela qual
tomou conhecimento.

do

3

Solicitar correção O fiscal enviará comunicado ao Ofício ou e- Fiscal
junto a contratada, preposto da contratada, solicitando mail
contrato
estipular prazo
correção da irregularidade dentro de um
prazo que considerar razoável.

do

4

Corrigir
inconsistência

5

Informar o gestor, Caso o problema não tenha sido Memorando; Fiscal
indicando
solucionado satisfatoriamente, o fiscal Livro
de contrato
possíveis sanções
deve informar ao gestor, indicando as ocorrências
possíveis sanções que, em tese,
poderiam ser aplicadas à contratada,
considerando
os
dispositivos
contratuais.

do

6

Analisar a situação
e
notificar
a
empresa, se for o
caso

do

7

Apresentar
ao A contratada irá apresentar sua defesa Defesa
da Contratada
gestor sua defesa
ao gestor, informando se o problema foi notificação;
resolvido.

A contratada deverá corrigir a irregularidade informada pelo fiscal.

O gestor irá analisar a solicitação do Notificação;
fiscal e, se for o caso, irá notificar a
contratada, informando da possível
aplicação de penalidades, conforme
previsto no contrato.

Contratada

Gestor
contrato

8

Analisar a defesa O gestor irá analisar a defesa
da contratada
apresentada
pela
contratada,
verificando se é válida e/ou se o
problema foi resolvido.

Gestor
contrato

do

9

Encaminhar
a
documentação ao
setor de contratos
GV

Caso o gestor entender que a contratada
não apresentou resolução satisfatória
para a situação, e a sua defesa não for
válida, ele irá repassar a documentação
para o setor de contratos - GV,
indicando aplicação de penalidade,
conforme dispositivos contratuais. Essa
documentação é composta por:
Informe do fiscal sobre o problema;
Notificação do gestor à contratada;
Resposta da contratada;
Quaisquer demais documentos que
subsidiem o tomador de decisões
quanto à aplicação de penalidades à
contratada, tais como laudos, vistorias,
fotos etc.

Documentos
Gestor
para
contrato
embasamento
de aplicação
de sanção

do

10

Informar a Direção
Geral e encaminhar
para
a
Coordenação
de
Contratos - JF

O setor de contratos - GV irá informar Memorando
a Direção Geral, para dar ciência
quanto à dimensão do problema
enfrentado pela instituição perante
aquele contrato e suas possíveis
consequências. Em seguida, irá
encaminhar a documentação para a
Coordenação de Contratos - JF.

Setor
contratos
GV

11

Instruir o processo
e encaminhá-lo à
Procuradoria
Jurídica,
para
análise

A Coordenação de Contratos irá analisar o caso, solicitar documentação
adicional, se for o caso, e irá enviar o
processo para a Procuradoria, para um
parecer jurídico do órgão competente.

Coordenação
de contratos
de JF

12

Aplicar sanção

Após análise da Procuradoria Jurídica, Documento
Reitor
se ficar entendido como pertinente a de aplicação
aplicação de alguma penalidade, o de sanção
Magnífico Reitor providencia a
aplicação.

de
de
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6 EQUIPE
A equipe diretamente responsável pelos procedimentos de Gestão e Fiscalização de
Contratos Administrativos na UFJF-CAMPUS GV é composta pelos cargos, funções e profissionais
relacionados abaixo. A descrição ilustra a atuação dos profissionais, no que diz respeito às principais
responsabilidades, relacionadas aos processos descritos neste Manual:
Diretoria

do

Setor

Responsável:

Tomar

decisões

acerca

da

viabilidade

de

prorrogação/acréscimo/supressão de contratos; escolher servidores para as funções de gestor e fiscal
de contrato; entre outras.
Fiscal de contrato: Acompanhar o cumprimento do cronograma de execução e dos prazos previstos;
monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo
intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas; informar
ao gestor do contrato as ocorrências não resolvidas com a contratada, para a adoção das medidas
cabíveis; receber e atestar notas fiscais/faturas da contratada e enviá-las ao gestor; comunicar ao
gestor

eventual

necessidade

de

acréscimo

ou

supressão

do

serviço,

entre

outras.

Gerência Administrativa e Financeira: Receber, conferir e encaminhar notas fiscais para
pagamento.
Gestor de contrato: Acompanhar a execução do contrato até o recebimento definitivo do objeto,
observando as cláusulas e condições fixadas no termo contratual, de forma a assegurar seu perfeito
cumprimento; executar os procedimentos de prorrogação, alteração, repactuação, reajuste,
reequilíbrio econômico-financeiro, rescisão; notificar formalmente a contratada quando necessário;
submeter ao setor de contratos os casos de inadimplementos contratuais quando a contratada, após
notificada, não apresentar solução satisfatória para a ocorrência, sugerindo penalidade a ser aplicada;
supervisionar as atividades do fiscal do contrato; realizar reuniões com o fiscal, quando considerar
necessário; orientar a contratada sobre procedimentos a serem adotados, entre outras. Quando um
contrato não possuir um fiscal formalmente nomeado, o gestor acumula as funções de gestão e
fiscalização.
Procuradoria: Conferir os aspectos jurídicos das contratações.
Reitoria: Assinatura de todos os contratos e Termos Aditivos; Aplicação de Sanções à contratada.
Servidores da Coordenação de Contratos: analisar minutas enviadas pelo setor de Contratos e
adotar as medidas cabíveis para dar seguimento aos processos; conferir as notas fiscais/faturas dos
serviços prestados; dar suporte ao setor de Contratos; enviar contratos para as contratadas e para o
Magnífico Reitor, para assinatura; entre outras.
Servidores do setor de contratos: dar suporte aos gestores e fiscais de contratos; redigir minutas de
contratos, aditivos e apostilamentos; analisar solicitações dos gestores de contratos e encaminhar aos
setores responsáveis, quando for o caso; informar a direção/reitoria sobre situações que passem da
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competência do setor; entre outras.
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7 VIGÊNCIA
Este manual entra em vigor na data da sua divulgação e não substitui orientações emanadas
por autoridades competentes ou normas superiores.
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8 ATUALIZAÇÃO
A tabela relaciona os campos necessários para o controle das atualizações e revisões do
manual de processos. Os campos devem ser preenchidos sempre que ocorrer uma dessas situações,
mantendo o histórico para acompanhamento.

Controle de versões e alterações

Versão

Data

Elaboração

Leonardo
Alexandrino;
Ana Carolina Araújo
1° Edição 13/11/2018 Pinto.

Tipo de Alteração

Responsável final

Elaboração

Ricardo
Grunewald
Zarantonelli

Cunha
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9 ANEXO 1 -PERGUNTAS E RESPOSTAS

1) A quem compete a gestão dos contratos do campus gv?
R.: Obrigatoriamente todo contrato deve ter um gestor nomeado oficialmente pela autoridade
competente. O gestor deve ser um servidor da UFJF em efetivo exercício. Qualquer servidor da UFJFGV pode ser nomeado, independente de sua classe ou função, salvo os contratos de infraestrutura
(como locação de imóveis) que, por força da Resolução 02/2017 do Conselho Gestor da UFJF-GV,
os gestores devem estar lotados na Direção Geral. Além disso, o Art. 5º da Resolução 08/2016CONSU determina que o gestor, quando possível, deve participar da confecção do termo de referência
ou projeto básico. Sendo assim, é recomendável que o Gestor do contrato seja servidor que participou
ativamente das etapas preliminares da contratação.
Recomenda-se ainda, a fim de se evitar qualquer ingerência nas atividades de fiscalização, que o
gestor não deve ser superior hierárquico do fiscal do contrato.

2) A quem compete a fiscalização dos contratos do campus gv?
R.: Em regra, os fiscais devem ser servidores da UFJF e terem plenas condições técnicas de fiscalizar
de forma presente o objeto do contrato. Adicionalmente, o inciso VI do art. 4 da Resolução 08/2016
do CONSU permite que, em caráter excepcional e desde que devidamente justificada, se faça a
contratação de terceiros para assistir ao(s) Fiscal(ais) no que se referir a assuntos de natureza técnica.
Cabe salientar que o número de fiscais no contrato dependerá de sua complexidade, sendo permitido,
ainda (porém não recomendável), que não haja fiscal nos contratos em que o gestor consiga realizar
a função de fiscalização.

3) Quem deve nomear o gestor e o(s) fiscal (ais) do contrato?
R.: A UFJF fixou em normativo próprio (art. 4º da Resolução 08/2016 do CONSU) que a nomeação
do gestor deve ser feita pelo Reitor da UFJF através de portaria própria e divulgada no site da
universidade. Já os fiscais devem ser nomeados pelos próprios gestores, também através de portaria
própria, a ser publicada no site da UFJF, utilizando modelo constante na referida Resolução.
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De acordo com o art. 41 da IN 05/2017, a indicação do gestor, fiscal e seus substitutos devem ser
feitas pelo setor requisitante da contratação.

4) Quais normativas regem o tema contratos administrativos?
A legislação aplicável ao objeto contratado estará anotada no instrumento contratual e/ou no ato
licitatório.
De acordo com art.22, XXVII da CF/88 a competência para legislar sobre contratos, em qualquer
modalidade, é privativa da União. A lei específica que se trata o art. 37 inciso XXI da lei maior é a
Lei 8666/93 que, dentre outras providências, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública.
Existem ainda decretos, instruções normativas e resoluções que visam regulamentar ou implementar
o que está previsto nas leis. Para contratos de serviços a Instrução Normativa nº 5 de 2017 do
Ministério de Planejamento e Gestão é a norma a ser seguida juntamente com o Decreto No 2.271,
de 1997. No caso da UFJF GV, há ainda duas Resoluções que devem ser observadas: São elas a
Resolução 08/2016 do Conselho Superior da UFJF e a Resolução 02/2017 do Conselho Gestor da
UFJF-GV.

5) Em que casos um servidor pode recusar ou ficar impedido de desempenhar a função de gestor
e fiscal?
R.: Em três situações: 1) quando o servidor não possuir capacidade técnica para desempenhar a função
e a Universidade não puder treiná-lo para tal; 2) quando o servidor tiver algum grau de parentesco
com o contratado; 3) quando o servidor for amigo íntimo, inimigo ou tiver algum tipo de interesse,
direto ou indireto, junto ao contratado. Além disso, para o fiscal, não é recomendável que sua lotação
seja em local distinto de onde se der a execução do contrato, sendo portanto argumento para recusa à
designação. Tem-se como boa prática na administração pública a recomendação de que o gestor e o
fiscal não possuam relações hierárquicas a fim de se evitar ingerências.

6) Quais são as atribuições do gestor e do fiscal do contrato?
R.: As atribuições dos fiscais e do gestor estão discriminadas na Seção I da IN 05/2017 e nos artigos
5º a 8º da Resolução nº 08/2016, do Conselho Superior da UFJF. No caso de contratos de serviços
terceirizados, o Manual da ENAP 2018 traz, nos capítulos 3 a 5, de forma bem detalhada, os
procedimentos em cada etapa da execução do contrato. Cabe salientar que a IN 05/2017 em seu artigo
40, especializou as funções de gestão e fiscalização dividindo-as em:
● Gestor do contrato
● Fiscal técnico
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● Fiscal Administrativo
● Fiscal Setorial
● Fiscalização pelo Público Usuário
7) Presenciei um problema ou irregularidade na execução do contrato, a quem devo me
reportar?
R.: É dever de todo servidor público reportar imediatamente qualquer irregularidade constatada no
âmbito da administração pública à autoridade competente, sendo que a não reportação pode gerar
punições para aquele que se omite ou acoberta uma irregularidade. No caso de algum problema que
envolva a contratada ou caso ela descumpra alguma cláusula, o servidor ou usuário deve procurar
exclusivamente o fiscal do contrato e, na falta deste, o gestor. (ref.: Item 2 do ANEXO VIII-A da IN
5 2017)
O usuário ou servidor poderá oficializar a denúncia enviando um e-mail ao fiscal. Em nosso site,
clicando aqui é possível obter o nome e e-mails de todos os fiscais e gestores do campus GV.
No caso de não ser possível a resolução imediata do problema sem prejuízos para administração, o
fiscal deve indicar aplicação de sanção à contratada, podendo até mesmo recomendar a rescisão
contratual.

8) Como é feita a aplicação de sanção à contratada?
R.: A aplicação de sanção está descrita no Fluxo - GC004 - Ocorrências contratuais. Constatada a
irregularidade, o fiscal indica ao gestor a aplicação da sanção. Este, por sua vez, executa os trâmites
legais para que a autoridade máxima da UFJF, no caso o Reitor, aplique de fato a sanção.

9) Quais documentos são necessários para gestão contratual?
R.: O gestor deve dispor de cópia do contrato em sua íntegra e os aditivos (caso houver), o termo de
referência (que possui informações não constantes no contrato e que por sua vez detém valor jurídico),
o Instrumento de Medição de Resultados (IMR), Estudos preliminares, e o Gerenciamento de Riscos
no caso de contratos de serviços; e a ata de todas as reuniões que por ventura ocorrerem.
Para contratos de obras o gestor deve dispor, além dos documentos citados, do projeto básico e
executivo, os documentos referentes à garantia contratual, o cronograma Físico-Financeiro, planilha
de Custos e Formação de Preço, quando houver dedicação exclusiva de mão de obra.
No caso de contratos de terceirizados o gestor deve dispor da relação dos empregados terceirizados
de todo contrato administrativo, com nome completo, número de CPF, função exercida, salário,
adicionais, gratificações, benefícios recebidos (quantidade e valor: vale-transporte, auxílioalimentação, dentre outros) e horário do posto de trabalho, No início da vigência do contrato o gestor
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deve dispor, para conferência, das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS dos
terceirizados, assim como seus exames médicos admissionais.

10) No caso de contratos de serviços continuados, qual o prazo para iniciar o processo de
renovação contratual ou nova licitação?
R.: Para renovação contratual, recomendamos que o gestor, com suporte dos fiscais, inicie os trâmites
de renovação 4 meses antes da data de término do contrato. Para o caso de ser necessário uma nova
licitação, recomendamos o prazo de 6 meses antes da data de término do contrato.
IMPORTANTE: No caso de final de exercício financeiro (final de ano) o prazo para renovação poderá
ficar mais curto devido ao cronograma para empenho estipulado pelo Ministério do Planejamento.
Portanto recomenda-se que, para contratos que vençam entre os meses de setembro a dezembro que
a renovação inicie no mês de maio e para novas licitações, que o processo se inicie no mês de abril.

11) Quais documentos devem ser encaminhados para pagamento à contratada?
R.: A nota fiscal ou fatura atestada pelo fiscal e gestor, assim como outros demonstrativos que se
fizerem necessários a fim de comprovação do serviço prestado. O gestor deve observar a cláusula no
contrato que fala sobre Pagamento.

12) Onde acho os contratos vigentes da UFJF-GV?
R.: Para acessar os contratos na íntegra, basta acessar o site do setor de contratos
(www.ufjf.br/contratosgv) e acessar o MENU > Gestão e Fiscalização > Contratos Vigentes.
Para acessar ao quadro resumo que é exigido pelo Art . 7º do Decreto 2.271, de 1997, clique aqui.

13) Fui indicado a ser gestor ou fiscal, o que eu faço?
R.: O primeiro passo é se encontrar com setor de contratos do campus GV para receber as instruções
iniciais e receber os documentos necessários para gestão e fiscalização. Qualquer dúvida poderá
também ser tirada com os servidores do setor de contratos.

14) O que é vedado ao gestor do contrato?
R.: É vedado ao gestor: a) exercer poder de mando sobre os empregados da contratada, reportandose somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados; b) promover acertos verbais com o
contratado. (fonte: TCU).
Ressalta-se que é vedado a qualquer servidor ou dirigente: a) exercer poder de mando sobre os
empregados da contratada, reportando-se somente ao gestor do contrato; b) interferir nos trabalhos
40

do gestor do contrato, influenciá-lo direta ou indiretamente para que pratique ato contra expressa
disposição de Lei ou preceito ético, ou seja, omisso em relação a dever funcional; c) manter contato
com o contratado, visando obter benefício ou vantagem, direto ou indireto, inclusive para terceiro; d)
indicar pessoal para ser admitido pela contratada, ainda que seja para prestar serviço em outro contrato
ou outra empresa do mesmo grupo.

15) O que são cláusulas exorbitantes e quais são elas?
R.: No contrato administrativo, diferentemente do contrato civil, estão presentes as chamadas
cláusulas exorbitantes, que são prerrogativas da Administração Pública. As cláusulas não são
admissíveis no direito privado, pois colocam uma das partes em posição privilegiada. Mas nos
contratos administrativos, nos quais sobressai a supremacia estatal, estas prerrogativas são necessárias
(ANDRADE, 2010).
A lei 8666/93 em seu art. 58 estabelece essas prerrogativas. De forma resumida podemos citar
algumas: Modificação ou rescisão dos contratos unilateralmente; fiscalização da execução; aplicação
de sanções; no caso de serviços essenciais, ocupação provisória dos bens móveis, imóveis, pessoal e
serviços vinculados ao objeto do contrato; exigência de garantia; restrições ao uso da exceptio non
adimpleti contractus, retomada do objeto e etc.

16) Em que limite é possível acrescer ou reduzir o valor do contrato?
R.: No caso de alteração unilateral, o § 1º do art. 65 da lei 8666/93 estipula limites para alteração
quantitativa em contratos de obras, compras e serviços da seguinte forma:
1. 25% de acréscimo ou de redução do valor inicial atualizado do contrato;
2. 50% de acréscimo no caso de reforma de edifício ou de equipamento (as reduções
permanecem 25%);
No caso de alteração bilateral (acordo entre as partes) o § 2º do mesmo artigo, por sua vez, permite
que o objeto do contrato seja reduzido em qualquer percentual.

17) É permitida subcontratação? Em qual limite?
R.: Em regra a subcontratação é proibida. No entanto, o contratado, na execução do contrato, sem
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. (art 72. lei 8666/93).
Dessa forma não há limite estabelecido em lei. O limite aceito para a subcontratação é a administração
quem vai decidir dentro da sua discricionariedade, pautado sempre pelos princípios que regem a
administração pública, principalmente os da moralidade e razoabilidade. Entretanto para a
subcontratação valer, deve ser prevista no edital ou no contrato, sob pena de rescisão contratual (art.
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78, VI, lei 8666/93).

18) Quais são as sanções possíveis de aplicar ao contratado que não cumprir o contrato?
O art. 87 da Lei 8666/93 elenca as sanções que a Administração poderá aplicar à contratada em
decorrência inexecução total ou parcial do contrato, são elas: advertência, multa, suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

19) O que é contrato Built To Suit?
São contratos de locação de bens imóveis urbanos, em que o locador investe dinheiro no imóvel de
propriedade do mesmo, nele edificando ou promovendo reformas substanciais, sempre com vistas a
atender às necessidades previamente identificadas pelo locatário. Como vantagem para o
investidor/locador tem-se a garantia do retorno do investimento além da remuneração pelo uso do
imóvel.
No âmbito da administração pública o contrato Built To Suit (ou “sob medida”) foi regulamentado
pela lei nº 12.744/12 que alterou a lei a Lei nº 8.245, de 1991 onde estabelece “livre condições de
pactuação” entre as partes e ainda estabelece multa no caso de rescisão antecipada por parte da
administração que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final
da locação (Art. 54-A.).

20) Qual o prazo máximo de vigência que um contrato público pode ter ?
Todo contrato deve ter prazo determinado, o qual deve respeitar os créditos orçamentários, exceto
quanto aos relativos:
1. aos projetos cujos os produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano
Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e desde
que previsto no ato convocatório;
2. à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses (art. 57, II da Lei
8666/93). Este prazo poderá ser prorrogado em até 12 meses, em caráter excepcional,
devidamente justificado e com autorização da autoridade superior.
3. ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração
estender-se pelo prazo de até 48 meses após o início da vigência do contrato (art. 57, IV,
Lei 8666/93).
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4. às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24 da Lei 8666/93,
cujos contratos poderão ter vigência por até 120 meses, caso haja interesse da
administração. (ANDRADE 2006).
Para os contratos de locação, é entendimento do TCU e da AGU que “os prazos estabelecidos no art.
57 da Lei nº 8.666/93 não se aplicam aos contratos de locação”. Portanto contratos de locação podem
ter mais de 5 anos ou 60 meses. Cabe salientar que não é permitido contratos com prazo de vigência
indeterminado.

21) Como calculo o prazo de vigência ideal para os contratos de locação?
Este cálculo deve ser feito levando em consideração principalmente os princípios da economicidade,
razoabilidade e eficiência. Deve-se considerar o cenário que o ente público está inserido juntamente
com as perspectivas futuras, como por exemplo a conclusão da construção de uma obra que atenderia
à finalidade da locação.
Caso não haja obras em andamento, sugere-se estabelecer o prazo inicial de vigência com base no
período de tempo necessário para amortização dos custos de instalação, por exemplo, bem como
prever, no contrato, a possibilidade de prorrogações futuras por um período máximo de tempo, de
modo a evitar futuras mudanças de endereço que prejudiquem a manutenção da prestação dos serviços
executados pela Administração.

22) A contratada pode suspender a prestação do serviço por falta de pagamento da
administração pública?
Este tema deve ser tratado com cuidado pelo gestor e pela contratada, pois a inobservância das leis,
entendimentos e principalmente o acordado no contrato, pode gerar conflito de demorada resolução
para as partes. Na hipótese que a culpa pelo o não pagamento é exclusivamente da administração
pública, o art. 78 da lei 8666/93 diz que :
“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
(…)
XV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;” (grifo nosso)
Nesse sentido, observando somente o referido dispositivo, entende-se que apenas no caso de atraso
de pagamento superior a 90 dias a contratada poderá suspender os serviços. Entretanto é necessário
observar o Princípio da Supremacia do Interesse Público que, em linhas gerais, desde que cumprido
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os requisitos legais, poderá assegurar a manutenção do serviço mesmo havendo atraso de pagamento
superior ao estipulado.

44

