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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/UNIR/PRAD/2014, DE  13 DE MAIO DE 2014. 

 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS REFERENTES À 
AQUISIÇÃO DE BENS, À CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS, E GESTÃO DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) 
 

A Pró-Reitora de Administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e considerando a necessidade de 

estabelecer critérios relativos aos procedimentos de compras e gestão de contratos no âmbito 

da UNIR; 

  

RESOLVE: 

 

 Expedir a presente Instrução Normativa com a finalidade de estabelecer 

procedimentos para aquisição de bens, contratação de serviços e administração de contratos e 

instrumentos congêneres no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E BASE LEGAL 

 

Art. 1º. Para fins desta Instrução Normativa considera-se: 

 

I – Unidade Requisitante: a Pró-Reitoria ou Diretoria que, em busca de melhoria nos serviços 

prestados à comunidade universitária, oficializa ao Ordenador de Despesas a necessidade de 

determinada contratação de serviços ou aquisição de bens, bem como efetiva a indicação de  

servidores vinculados a respectiva unidade requisitante para exercer o acompanhamento da 

contratação em todas as fases de execução da despesa na condição de representante da 

unidade solicitante, gestor de contrato ou gestor de Ata de Registro de Preços; 

 

II – Gestor do contrato: o representante da Administração, especialmente indicado pela 

unidade requisitante e formalmente designado pela Pró-Reitoria de Administração, na forma 

dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97, para exercer o 

acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, a quem compete informar a sua 

chefia imediata sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 

prestados pela contratada, além de propor as soluções e as sanções que entender cabíveis 

para regularização das faltas e defeitos observados; 
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III – Gestor substituto: Servidor efetivo do quadro da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, também indicado pela unidade requisitante e formalmente designado pela Pró-

Reitoria de Administração, responsável pela substituição do Gestor do Contrato e ocupação de 

suas atribuições nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular. 

 

IV – Gestor de ata de registro de preços:  

O representante da Administração, especialmente indicado pela unidade requisitante e 

formalmente designado pela Pró-Reitoria de Administração, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei 

nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97, para exercer o acompanhamento e a 

fiscalização da execução contratual, a quem compete informar a sua chefia imediata sobre 

eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos produtos fornecidos pela contratada, 

além de propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para regularização das faltas e 

defeitos observados; 

 

Art. 2º Os procedimentos descritos nesta instrução normativa tem como base legal as 

disposições da lei n.º 8.666, de 1993; da Lei n.º 10.520, de 2002; Lei n.º 8.958, de 1994, do 

Decreto n.º 3.555, de 2000, do Decreto n.º 5.450, de 2005; do Decreto n.º 7.174, de 2010; do 

Decreto n.º 7.423/2010, do Decreto n.º 7.892, de 2013; da Instrução Normativa n.º 02, de 

2008 da SLTI/MPOG e suas alterações, da Instrução Normativa n.º 01, de 2010 da SLTI/MPOG, 

da Instrução Normativa n.º 02 de 2010, da SLTI/MOPG, da Instrução Normativa n.º 04 de 2010, 

da SLTI/MOPG, e demais normas pertinentes à matéria objeto desta instrução normativa. 

 

Art. 3º. A base legal indicada, prevê e regulamenta a aquisição de bens e a contratação de 

serviços e deverá ser observada pelos servidores envolvidos no processo de logística de 

suprimentos, em conjunto com os procedimentos contidos nesta instrução normativa e em 

outras normas internas que disciplinem o processo de aquisição no âmbito da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES  

 

SEÇÃO I 

Da fase interna dos procedimentos de Compras e Contratações de Serviços e Obras Públicas 

 

Art. 4º. O procedimento para aquisição de bens consumíveis ou permanentes será iniciado por 

motivação da Unidade Requisitante de acordo com as competências pré-estabelecidas pela 

Pró-Reitoria de Planejamento.  

 

Art. 5º. Caberá à unidade requisitante, previamente à motivação do procedimento de compras 

e contratação de serviços, a emissão de ordem de serviço, designando servidores para compor 
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Equipe de Planejamento da Contratação, dentre os quais será posteriormente designado o 

Gestor do Contrato. 

 

Art. 6º. Caberá à Equipe de Planejamento da Contratação a consolidação das demandas da 

Unidade, a formulação das especificações técnicas dos materiais e serviços pretendidos, a 

definição do valor estimado para a contratação mediante realização de ampla pesquisa de 

mercado baseada nos preços praticados no mercado e nos contratos celebrados pelo órgão 

contratante ou por outros órgãos e entidades públicas federais, a elaboração de planilhas 

comparativas de preços e a elaboração do Termo de Referência de acordo com os modelos 

disponibilizados pela DCCL. 

 

§ 1º. Nos procedimentos de contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de 

mão de obra, antes do início das atividades pertinentes à elaboração do Termo de Referência, a  

Equipe de Planejamento da Contratação elaborará previamente o competente Plano de 

Trabalho e o submeterá ao ordenador de despesas para aprovação prévia em conformidade 

com o disposto no § 3º do artigo 6º da Instrução Normativa n.º 02/2008.  

 

§ 2º. Nos procedimentos de contratação de obras e serviços de engenharia, a Equipe de 

Planejamento da Contratação será composta por profissionais da área da Engenharia que 

observará na instrução processual as normas técnicas e regulamentações pertinentes.   

 

§ 3º. Nos procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços considerados como 

soluções de tecnologia da informação, a Equipe de Planejamento da Contratação será 

composta e instituída de acordo com o previsto no artigo 9º da Instrução Normativa n.º 

04/2010 da SLTI/MPOG, ou seja, 01 servidor da área requisitante, e 01 servidor da área de 

Tecnologia da Informação e 01 servidor da área administrativa, que observarão durante a 

instrução processual as diretrizes técnicas emanadas na referida Norma Ministerial.   

 

§ 4º. Nos procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços por meio do Sistema 

de Registro de Preços em que a UNIR figurar como órgão gerenciador, a Equipe de 

Planejamento da Contratação dará ciência do ato ao Ordenador de despesas e divulgará no 

SIASGNET a Intenção de Registro de Preços para fins do disposto nos incisos I, II, III, IV e V do 

artigo 5º do Decreto n.º 7.892/2013 para que outros órgãos tenham oportunidade de 

manifestar interesse em participar do mesmo Registro de Preços.  

 

§ 5º. Nos procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços por meio do sistema 

de registro de preços em que a UNIR pretender figurar como órgão participante, A DCCL dará 

ciência do ato ao Ordenador de despesas, registrará a manifestação de interesse no SIASGNET 

e adotará as providências solicitadas pelo órgão gerenciador do SRP. 

 

§ 6º. Nos procedimentos de aquisição de bens e contratações de serviços por meio do sistema 

de registro de preços  em que a UNIR pretender figurar como órgão não participante a Equipe 
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de Planejamento instruirá o processo em conformidade com os critérios estabelecidos nas 

listas de verificações divulgadas pela Advocacia-Geral da União. 

 

§ 7º. Nos procedimentos de contratações diretas previstos nos artigos 24 e 25 da Lei n.º 8.666,  

de 1993 caberá à unidade requisitante, promover a instrução processual em conformidade com 

as formalidades legais exigidas para cada espécie de dispensa e inexigibilidade de licitação, 

solicitando, se necessário, orientações junto à Coordenação de Compras e Licitações.   

 

§ 8º. Os procedimentos de contratação de serviços prestados por pessoas físicas obedecerão 

ao mesmo rito aplicável às demais contratações, cabendo à Diretoria de Recursos Humanos a 

emissão de parecer prévio quanto à possibilidade de contratação. 

 

Art. 7º. Caberá ao Ordenador de Despesa por delegação a aprovação do Termo de Referência 

elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação, após manifestação favorável da DCCL, 

a autorização do procedimento licitatório e, quando for o caso, a indicação da existência de 

recursos orçamentários, podendo para tanto solicitar parecer prévio às respectivas 

Coordenadorias de Compras e Contratos. 

 

Art. 8º. Caberá às Coordenadorias de Compras e Contratos e às Comissões Especiais de 

Licitação a emissão das minutas dos editais de licitação e dos contratos, bem como a remessa 

dos mesmos à Procuradoria Jurídica para exame e aprovação. 

 

Art. 9º. Caberá aos Pregoeiros e aos Presidentes das Comissões Especiais de Licitação a emissão 

dos editais de licitação, auxiliados pelas respectivas equipes de apoio à condução dos certames 

licitatórios. 

 

SEÇÃO II 

 

Da fase externa dos procedimentos de Compras e Contratações de Serviços e Obras Públicas 

 

Art. 10º. Caberá aos Pregoeiros e aos Presidentes das Comissões Especiais de Licitação,  

auxiliados pelas respectivas equipes de apoio,a publicação, o acompanhamento a condução 

dos certames licitatórios incluindo, à condução dos trabalhos dos membros da Equipe de 

Apoio, o julgamento das propostas e dos documentos de habilitação, além da adjudicação do 

objeto da licitação ao licitante vencedor, e da instrução processual para decisão da autoridade 

competente  nos casos em que houver apresentação de recurso administrativo. 

 

§ 1º. Caberá à Equipe de Planejamento da Contratação o acompanhamento do procedimento 

licitatório durante toda a fase externa do certame licitatório, bem como esclarecer ao 

Pregoeiro no prazo máximo de 12 horas as dúvidas suscitadas e esclarecimentos solicitados 

durante a publicação da licitação.  
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§ 2º. Expirado o prazo indicado no parágrafo anterior sem que a Equipe de Planejamento da 

Contratação apresente as informações solicitadas pelo Pregoeiro, o mesmo efetivará a 

suspensão do certame licitatório mediante a divulgação de aviso em campo próprio do sistema 

Comprasnet e publicação no Diário Oficial da União. 

§ 3º. O Pregoeiro, sempre que julgar necessário, poderá solicitar aos membros da Equipe de 

Planejamento da Contratação a emissão de Parecer Técnico visando subsidiar sua decisão 

quanto à aceitabilidade ou recusa das propostas recebidas.  

 

Art. 11º. Concluídos os procedimentos inerentes à licitação, o ordenador de despesa 

certificará a regularidade dos atos processuais e homologará a licitação realizada. 

 

 

SEÇÃO III 

 

Da formalização de Contratos e de Atas de Registro de Preços  

 

Art. 12º. Após a homologação do procedimento licitatório a Coordenação de Contratos e 

Convênios, quando previsto em edital, adotará medidas necessárias para a formalização dos 

contratos e das atas de registro de preços, publicação do extrato dos mesmos no Diário Oficial 

da União, distribuição das vias após as respectivas assinaturas, recebimento e registro das 

garantias contratuais e a apresentação das informações necessárias para que a Pró-Reitoria de 

Administração providencie a emissão de Portaria de nomeação do Gestor do Contrato e a 

autuação do Processo de Fiscalização Contratual.   

 

§ 1º. Nos casos de efetivação de contratações globais e estimativas, caberá à Coordenação de 

Contratos e Convênios a geração dos respectivos cronogramas de execução física e financeira 

dos contratos, a apropriação dos contratos e a vinculação dos fiscais de cronograma no 

submódulo SICON/CRONOGRAMA do Sistema SIASG.  

 

§ 2º. Nos casos em que houver previsão de garantia contratual caberá à Coordenação de 

Contratos e Convênios o  recebimento, a análise e o registro das garantias recebidas no SIAFI. 

 

§ 3º Caberá à Coordenação de Contabilidade orientar e acompanhar os lançamentos contábeis 

registrados pela Coordenação de Contratos, bem como comunicar de imediato qualquer 

inconsistência verificada nos referidos registros. 

 

§ 4º. Nos procedimentos de compras e contratações de serviços em que houver a substituição 

do Termo de Contrato pela respectiva nota de empenho caberá a Diretoria de Contabilidade e 

Finanças, após a emissão dos empenhos, providenciar a remessa dos processos a Unidade 

Requisitante ou, conforme o caso, às Coordenações de Almoxarifado ou Patrimônio para 

encaminhamento e recebimento dos materiais e/ou serviços.  
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§ 5º. Sendo detectado o descumprimento do prazo editalício consignado para comprovação da 

garantia do contrato, a Coordenação de Contratos e Convênios comunicará o fato ao Gestor do 

Contrato que adotará as medidas previstas no Edital da Licitação. 

 

Art. 13º. Os procedimentos de celebração de convênios que contemplem transferência de 

recursos financeiros em que a UNIR figurar como parte CONCEDENTE serão definidos 

conforme previsto nas diretrizes do sistema específico: SICONV (portal de convênios do 

Governo Federal). 

 

Art. 14º. A celebração de termos de cooperação entre Instituições Federais considerados de 

natureza estritamente orçamentária serão instruídos, formalizados e executados de acordo a 

legislação vigente e procedimentos publicados pela  Pró-Reitoria de Planejamento.  

 

Art. 15º. Os procedimentos de formalização de convênios e instrumentos congêneres que não 

envolvam transferência de recursos financeiros obedecerão ao disposto no artigo 116 da Lei n.º 

8.666, de 1993 e demais normativas internas e externas pertinentes à matéria, sendo 

obrigatório , a publicação do extrato do convenio no Diário Oficial da União. 

 

Art. 16º. Os procedimentos de formalização de convênios e instrumentos congêneres em que a 

UNIR figurar como parte convenente será instruído no âmbito do órgão ou entidade 

concedente e submetido à análise e parecer da Procuradoria Jurídica em momento anterior à 

data de sua assinatura. 

 

§ 1º. Havendo necessidade de ajustes nas cláusulas contratuais caberá ao Gabinete da Reitoria 

ou a Unidade Interessada a comunicação dos fatos ao órgão ou entidade concedente para 

providências indicadas pela Procuradoria Jurídica.   

 

 

SEÇÃO IV 

 

Do Acompanhamento e da Gestão de Contratos  

 

Art. 17º. Após a publicação da Portaria de Nomeação no Boletim de Serviços da UNIR, os 

Gestores de Contratos e de Atas de Registro de Preços dirigir-se-ão à Diretoria de Compras, 

Contratos e Licitações para recebimento das instruções necessárias ao início da execução das 

atividades. 

 

Art. 18º. O Gestor de Contrato conduzirá o acompanhamento da execução contratual 

observando as diretrizes delineadas no Termo de Referência que originou a contratação e  

demais normativas legais aplicáveis à matéria.  
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§ 1º Os servidores responsáveis pelo recebimento de bens encaminharão aos fornecedores 

habilitados em licitações as notas de empenhos através de ofício com aviso de recebimento, 

elaborados a partir do modelo constante no anexo I desta Instrução Normativa. 

 

Art. 19º. Caberá ao Gestor do Contrato organizar reunião com o preposto da empresa e com o  

gestor da unidade requisitante para tratativas pertinentes à execução contratual, bem como 

consignar em ata que integrará o processo de fiscalização do contrato os assuntos tratados nas 

referidas reuniões. 

 

Art.20º. Os Gestores de Contratos e de Atas de Registros de Preços e os servidores 

responsáveis pelo recebimento de bens e serviços observarão durante o desempenho de suas 

atribuições as regras estabelecidas na Instrução Normativa que disciplina os procedimentos de 

Liquidação e Pagamento da Despesa.   

 

§ 1º Em se tratando de contratações de caráter global ou estimativo caberá ao Gestor do 

Contrato além dos procedimentos descritos na Instrução Normativa mencionada no caput 

deste artigo, efetivar o registro das informações pertinentes à execução do contrato e 

apropriação das notas fiscais atestadas no submódulo SICON/CRONOGRAMA do Sistema 

SIASG. 

 

§ 2º A Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade fornecerá aos Gestores de Contratos 

as informações contábeis necessárias para operacionalização do submódulo 

SICON/CRONOGRAMA ou se for o caso efetivará a apropriação da nota fiscal no referido 

sistema. 

 

Art. 21º.  O Gestor do Contrato em até 120 (cento e vinte) dias anteriores ao término da 

vigência do contrato, na hipótese de inviabilidade de prorrogação da vigência contratual, 

informará ao Gestor de Unidade Requisitante a necessidade de imediata constituição de nova 

Equipe de Planejamento da Contratação. 

 

Art. 22º.  O Gestor do Contrato, em prazo não inferior a 90 (noventa) dias anteriores ao 

término da vigência do contrato, na hipótese de viabilidade de prorrogação contratual, 

apresentará à Coordenação de Contratos e Convênios pedido de celebração de Termo  Aditivo 

de prorrogação de prazo. 

 

§ 1º O Gestor do Contrato anexará ao pedido de prorrogação de prazo, ampla pesquisa de 

mercado baseada nos preços praticados no mercado e nos contratos celebrados,  pelo órgão 

contratante ou por outros órgãos e entidades públicas federais, manifestação de interesse da 

contratada para continuidade da prestação dos serviços e parecer do Gestor do Contrato no 

qual fique demonstrada a vantajosidade da prorrogação do contrato. 
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§ 2º Nos casos em que for dispensada a realização de ampla pesquisa de mercado o Gestor do 

Contrato justificará a ausência da pesquisa na solicitação de prorrogação do contrato 

indicando a base legal pertinente. 

 

Art.23º. Os pedidos de alteração contratual serão previamente analisados pelo gestor do 

contrato, que o instruirá e apresentará ao Gestor da Unidade requisitante parecer quanto à 

viabilidade técnica da alteração proposta.  

 

Art.24º. Após o recebimento dos pedidos de prorrogação ou alteração contratual a 

Coordenação de Contratos e Convênios instruirá o processo para fins de autorização do 

ordenador de despesas e posterior remessa à Procuradoria Jurídica para aprovação da minuta 

do Termo Aditivo. 

 

§ 1º Todas as minutas de termos aditivos, contratos, convênios e instrumentos congêneres 

serão submetidas previamente à Procuradoria Jurídica para fins de exame e aprovação.   

 

Art.25º. Competirá à Coordenação de Contratos e Convênios, após a aprovação jurídica das 

minutas, a efetivação dos termos aditivos, aplicando-se, no que couber, os procedimentos 

descritos na Seção III desta Instrução Normativa. 

 

Art.26º. Ao término da execução contratual o Gestor do Contrato encaminhará à Diretoria de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade- DIRCOF relatório circunstanciado no qual constará o 

registro de eventuais pendências financeiras de responsabilidade da contratada, devendo a 

DOFC providenciar o cancelamento de eventuais saldos existentes nas contas de registro de 

contratos e de garantias contratuais, ou conforme o caso, adotar medidas visando a execução 

da Garantia do Contrato ou sua devolução. 

 

SEÇÃO V ( Seção Revogada pela IN 015/UNIR/REITORIA/2015 DE 13/07/2015) 

Da Aplicação de Penalidades  

 

Art. 27º. Nos casos de descumprimento contratual, poderão  ser  aplicadas, conforme o caso, 

as penalidades a seguir descritas:  

I – Advertência: Sanção prevista no art. 87, I, da Lei 8.666/1993 e deve ser aplicada em caso de 

negligência e faltas corrigíveis, sendo o contratado advertido a sanear as pendências ou 

imperfeições. 

II – Multa: Sanção prevista no art. 87, II, da Lei 8.666/1993 e deve ser aplicada de forma 

pecuniária, podendo ser cumulada com outras sanções. Os critérios para aferição do  valor da 

multa deve estar previsto no termo de referencia  contrato, constando, inclusive, o percentual 

a ser aplicado. 
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III – Suspensão temporária: Sanção prevista no art. 87, III, da Lei 8.666/1993 e acarreta o 

impedimento de contratar com a Administração, esta entendida, como o órgão sancionador, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

IV – Declaração de Inidoneidade : Sanção prevista no art. 87,  IV, da Lei 8.666/1993, sendo 

declarada a inidoneidade do contratado para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto permanecerem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

V - Impedimento de licitar e de contratar com a União: Sanção prevista no art. 28 do 

Decreto n.º 5.450/2005 e acarreta o impedimento de licitar e contratar com a União, além do 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

§ 1º  A penalidade de Advertência é aplicada pelo Fiscal do Contrato. Nos demais casos a 

aplicação de penalidade deve ser precedida de procedimento administrativo instaurado pela 

PRAD, mediante solicitação formal do Fiscal do Contrato. 

§ 2º A solicitação do Fiscal do Contrato visando instauração de procedimento para aplicação 

de penalidade deve ser instruída com documentos comprobatórios, inclusive a notificação à 

contratada conforme o modelo constante no Anexo III desta Instrução Normativa.    

Art. 28º. Nos casos em que os Pregoeiros, as Comissões Especiais de Licitação, os Gestores de 

Contratos, os Gestores de Atas de Registro de Preços, os setores responsáveis pelo 

recebimento dos bens e as Coordenadorias de Compras e Gestão de Contratos constatarem 

vícios, irregularidades, baixa qualidade na execução do contrato ou descumprimento das 

condições editalícias deverão proceder conforme previsto no Art. 29.   

 

Art. 29º. Os agentes responsáveis pela aplicação de penalidades notificarão previamente o 

fornecedor faltoso concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir data do 

recebimento da notificação  para apresentação de defesa prévia. 

 

Art. 30º. Todos os documentos relacionados ao procedimento de aplicação da penalidade 

serão devidamente autuados no processo de fiscalização do contrato, ou conforme o caso, no    

processo de recebimento de bens. 

 

§ 1º No caso de penalidades aplicadas em decorrência de ilicitudes praticadas no decorrer do 

procedimento licitatório ou da formalização dos contratos os documentos relacionados 

integrarão o processo licitatório. 

 

Art. 31º. O Diretor de Compras,Contratos e Licitações é a autoridade competente para 

aplicação das penalidades de advertência e multa, e pela apreciação e emissão de parecer 

dirigido à PRAD,  em se tratando de proposta de aplicação de penalidades de suspensão 

temporária, impedimento de licitar e rescisão unilateral do contrato, no caso de propostas de 
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aplicação de  penalidades motivadas pelos Pregoeiros e pelas Coordenações de Compras e 

Contratos a ele subordinados.  

 

Art. 32º. Os agentes responsáveis pela aplicação de penalidades recepcionarão eventuais 

recursos administrativos decorrentes das penalidades por eles aplicadas e caso mantenha sua 

decisão instruirá o processo para decisão de sua Chefia imediata.   

  

Art. 33º. O Ministro da Educação é a autoridade competente para aplicação da penalidade 

denominada Declaração de Inidoneidade.   

 

Art. 34º. A autoridade máxima do órgão é a autoridade competente para decisão de eventuais 

recursos administrativos decorrente de penalidades aplicadas pelos agentes de hierarquia 

inferior. 

 

Art. 35º. A autoridade competente após a aplicação da penalidade providenciará o envio do 

processo à Comissão do SICAF para registro da aplicação da penalidade no Sistema de 

Cadastro de Fornecedores (SICAF) e emissão da notificação da imposição da aplicação da 

penalidade ao fornecedor penalizado, que observará o modelo constante no anexo IV desta 

Instrução Normativa. 

 

Art. 36º. A Comissão do SICAF após providenciar os encaminhamentos descritos no artigo 

anterior devolverá o processo respectivo à unidade que motivou a aplicação da penalidade.  

 

Art. 37º. No caso de aplicação de multa a unidade que motivou a aplicação anexará ao pedido 

de pagamento, imediatamente posterior, cópia do Termo de Aplicação da Penalidade para que 

a Diretoria de Orçamento Finanças e Contabilidade controle o recebimento do valor.   

  

 

SEÇÃO VI 

Da emissão de Atestado de Capacidade Técnica  

 

Art. 38º. Caberá ao Gestor do Contrato, ao Gestor da Ata de Registro de Preços e aos setores 

responsáveis pelo recebimento de bens analisar os pedidos de emissão de atestados de 

capacidade técnica e emitir parecer dirigido à Autoridade competente quanto à possibilidade 

ou não de atendimento. 

 

Art. 39º. Caberá ao Diretor de Administração e Serviços Gerais a emissão de atestados de 

capacidade técnica no caso de fornecimento de bens e ao Diretor de Campus no caso de 

prestação de serviços.  
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§ 1.º No caso de bens recebidos nos Campi localizados em Municípios do interior do Estado o 

Diretor de Campus responderá também pela emissão dos atestados de capacidade técnica 

decorrentes do fornecimento de bens. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 40º. O Gestor do Contrato reportará todas as ocorrências relacionadas à execução do 

contrato que ultrapassar seu limite de atuação ao gestor da unidade requisitante, que por sua 

vez, analisará e envidará todos os esforços para resolução das pendências apontadas. 

 

Art. 41º. Os fiscais de contratos designados equiparam-se para todos os efeitos ao Gestor do 

Contrato.  

 

Art. 42º. Os membros da Equipe de Planejamento da Contratação e o Gestor do Contrato não 

poderão atuar na elaboração do edital da licitação e na realização do certame licitatório, salvo 

na condição de equipe de apoio para elidir dúvidas relacionadas ao Termo de Referência, por 

eles elaborado. 

 

Art. 43º. Os servidores das áreas de licitações, financeira e de formalização de contratos não 

poderão atuar na condição de gestor de contratos. 

 

Art. 44º. Os gestores das áreas requisitantes  deverão velar para que não ocorra afastamento 

simultâneo do Gestor do Contrato e de seu Substituto, salvo em caráter excepcional, quando 

deverá ser indicado previamente novo Substituto visando a não interrupção do 

acompanhamento do contrato. 

 

§1º Em não havendo a designação prevista no Caput caberá ao Gestor da Unidade 

Requisitante ou a seu Substituto o desempenho das atribuições de Gestor de Contrato.  

 

Art. 45º. Aos gestores de contratos caberá a adoção das medidas cabíveis para saneamento  

das pendências que se apresentarem, mesmo após o término da vigência das contratações.  

 

Art. 46º. Os Gestores respondem pelo exercício irregular das atribuições a eles confiadas, nos 

termos do art. 82 da Lei 8.666/1993 solidariamente com o responsável pela unidade 

requisitante. 

 

Art. 47º. A Diretoria de Tecnologia da Informação promoverá o aperfeiçoamento e a 

institucionalização do Sistema de Gestão de Contratos – SISGEC, a modernização da página de 

www.licitacoes.unir.br  e atuará conjuntamente com a Diretoria de Compras, Contratos e 

http://www.licitacoes.unir.br/
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Licitações no desenvolvimento do Sistema de Compras interligando-o aos demais sistemas da 

Instituição. 

 

  Art. 48º. Os Pregoeiros, os gestores de contratos e as Coordenadorias competentes para fins 

de propositura de aplicação de penalidades deverão considerar a gravidade das faltas 

cometidas pela contratada e os prejuízos causados para a Administração.  

 

Art. 49º. A Diretoria de Compras, Contratos e Licitações manterá atualizado na página da 

Coordenação de Compras e Licitações (http://www.licitacoes.unir.br/) modelos de Termos de 

Referência para os principais tipos de aquisições utilizadas pela UNIR.        

 

Art. 50º. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de publicação no Boletim de 

Serviço da UNIR.  

 

       Porto Velho, 13 de Maio de 2014. 

 

 

Ivanda Soares da Silva 

PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO I  

MODELO DE OFICIO DESTINADO A ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 

 

Município, dia de mês de ano 

Ofício nº   

À empresa 

(Nome da empresa) 

Aos cuidados do (a) representante, Sr. (a), (Nome do representante) 

Endereço completo 

ASSUNTO: solicita esclarecimentos/providências 

 

Senhor Representante, 

  Com fulcro no art. 67, “caput” e § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, solicito-

lhe esclarecimentos, e adoção de eventuais providências, sobre os fatos abaixo 

relacionados: 

Fatos Referência contratual Referência legal 

 

 

 

  

  

 Solicito-lhe, outrossim, que a manifestação seja encaminhada à  

autoridade abaixo assinada, por escrito, no endereço (endereço completo com 

indicação de número de andar, sala e telefone), no prazo máximo de (XXX) dias 

(mínimo cinco dias úteis), contados do recebimento deste. 

Alerto, por fim, sobre o que dispõe as cláusulas XXX do Contrato nº XXX 

que se referem ao descumprimento de obrigações contratuais pela Contratada.  

 

Atenciosamente, 

Nome da Responsável  

GESTOR DE CONTRATO/GESTOR DE REGISTRO DE PREÇOS 
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ANEXO II 

MODELO DE OFICIO DESTINADO A COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA 

EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Município, dia/mês/ano. 

Ofício nº  xxxx/unidade  

À empresa 

Nome da empresa 

Aos cuidados do (a) representante, Sr. (a), ( Nome do representante) 

Endereço completo 

ASSUNTO: Encaminha nota de empenho  

 

            Senhor Representante 

  Com fulcro no art. 67, “caput” e § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

encaminho-lhe a 2014NE000001, para conhecimento e entrega dos materiais nelas 

descritos:  

Licitação Prazo de entrega Local de entrega 

 

 

  

 

Alerto, por fim, sobre o que dispõe os itens XXX do Termo de Referência 

anexo ao edital nº XXX que se referem ao descumprimento de obrigações contratuais 

pela Contratada, bem como a possível aplicação de sanções administrativas, conforme 

disposições contidas na Seção I, Capítulo IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e seus regulamentos, sem prejuízo da rescisão 

do contrato, nos termos do art. 77 e seguintes da Seção V, do Capítulo III, do mesmo 

diploma legal.  

   Atenciosamente, 

Nome do Responsável 

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO/COORDENADOR DE PATRIMÔNIO 
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ANEXO III 

MODELO DE OFICIO DESTINADO A COMUNICAÇÃO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES 

Município, dia/  mês / ano 

Ofício nº  xxxx/unidade  

À empresa 

Nome da empresa 

Aos cuidados do (a) representante (a), Sr. (a), (Nome do representante) 

Endereço completo 

NOTIFICAÇÃO 

A União, por intermédio do (nome do órgão), neste ato  representada por 

(nome e cargo do titular ou autoridade que detiver competência para notificar), vem NOTIFICAR 

(nome da empresa a ser notificada), já qualificada no Contrato nº (número e ano do contrato), 

acerca dos seguintes fatos: 

Fatos Referência contratual Referência legal 

Descrever os fatos com um nível de 

detalhamento que propicie à 

empresa apresentar sua 

justificativa (defesa) de forma 

ampla, indicando o período, 

valores, nome dos terceirizados 

envolvidos e outras informações 

julgadas importantes. 

 

Cláusulas/ subcláusulas 

 

se possível indicar o 

artigo de lei infringido 

 

Ex. atraso de salário   

 Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar defesa no prazo máximo 

de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigida a (nome 

da autoridade máxima do órgão), no endereço (endereço completo com indicação de número 

de andar, sala e telefone), tendo em conta a possível aplicação de sanções administrativas, 

conforme disposições contidas na Seção I, Capítulo IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e seus regulamentos, sem prejuízo da rescisão do 

contrato, nos termos do art. 77 e seguintes da Seção V, do Capítulo III, do mesmo diploma 

legal.  

Nome do Responsável 

Diretor de Campus/Diretor de Administração Geral/Pró-Reitor de Administração
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ANEXO IV 

 

MODELO DE OFICIO DESTINADO A COMUNICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES  

Município, dia/mês/ano 

Ofício nº  xxxx/unidade  

À empresa 

Nome da empresa 

Aos cuidados do (a) representante, Sr. (a), (nome do representante) 

Endereço completo 

 

NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE/RESCISÃO CONTRATUAL  

A União, por intermédio do (nome do órgão), neste ato representada 

por (nome e cargo do titular ou autoridade que detiver competência para notificar) 

vem NOTIFICAR (nome da empresa a ser notificada), já qualificada no Contrato 

(número e ano do contrato), da aplicação da penalidade (descrever a pena aplicada, 

por ex. advertência, multa, etc.) e/ou da rescisão do Contrato n.º xx/xx,  conforme 

decisão fundamentada da autoridade, juntada em anexo.  

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 

RECURSO, conforme previsão do art. 109, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a 

contar da data do recebimento desta notificação, dirigido a (nome da autoridade 

máxima do órgão, no endereço (endereço completo com indicação de número de 

andar, sala e telefone). 

 

Nome do Responsável 

Fiscal/Gestor de Ata/Presidente/membro da Comissão do SICAF 

 


