
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 013/UNIR//PRAD/2014 DE 25 DE AGOSTO DE 2014 

 

Estabelece procedimentos para solicitação e 

acompanhamento dos serviços hospedagem no 

âmbito da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR). 

 

A Pró-Reitora de Administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, usando 

de suas atribuições regimentais e considerando a necessidade de orientar a correta solicitação e 

acompanhamento dos serviços de hospedagem, levando em consideração o disposto no art. 67 da 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Termo de Referência que subsidiou a licitação para 

contratar prestação do serviço de hospedagem. 

 

RESOLVE: 

 

 Expedir a presente Instrução Normativa com a finalidade de estabelecer procedimentos 

para orientar a correta solicitação dos serviços de hospedagem âmbito da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR). 

 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E BASE LEGAL 

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

I - Beneficiário: pessoa que utiliza o serviço e para quem foi solicitada a reserva de hospedagem; 

II – Gestor do contrato: servidor designado para coordenar e comandar o processo da 

fiscalização da execução contratual, como representante da Administração, na forma dos art. 67 

da Lei nº 8.666/93, e do art. 31, inc. I, da Instrução Normativa n.º 02/2008 da SLTI/MPOG; 

 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

III – Fiscais auxiliares ou administrativos do contrato: servidores designados para auxiliar o 

gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do contrato nos respectivos 

Câmpus Universitários. 

           

CAPÍTULO II 

                                                  DA SOLICITAÇÃO 

 

Art. 2º Os serviços de hospedagem serão solicitados para os seguintes casos: 

I. Docentes convidados para participação em Banca de concurso; 

II. Convidados para eventos da Instituição, apoiados pela Administração Superior; 

III. Avaliadores de Cursos de Graduação e Pós-Graduação; 

Art. 3º. As solicitações das unidades administrativas ou acadêmicas deverão ser encaminhadas as 

suas respectivas Unidades Gestoras para apreciação inicial, autorização orçamentária e demais 

procedimentos presentes neste instrumento. 

Art. 4º. Às Unidades Gestoras (UGR) incumbe: 

I. Receber as demandas de suas unidades vinculadas; 

II. Autorizar a realização da despesa após confirmar junto à DIRCOF a existência de empenho 

destinado ao atendimento solicitado; 

III. Antes de enviar a solicitação de hospedagem à contratada, submeter o pedido ao gestor do 

contrato para confirmação da existência de limite contratual para realização da despesa; 

IV. Após confirmação do limite contratual, encaminhar à contratada a solicitação de hospedagem, 

na qual deverão constar todas as justificativas acerca do objetivo da hospedagem e devidamente 

preenchida e assinada pelo ordenador da despesa da UGR. 

V. Recepcionar as faturas/notas fiscais, atestar a realização dos serviços e encaminhá-las ao 

Gestor do Contrato para registros e controle.                                                                                     

Art. 5º. O formulário de requisição de hospedagem, foi elaborado de acordo com informações 

presentes no Termo de Referência bem como informações consideradas relevantes para fins de 

controle. 
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Art. 6º. No formulário deverão constar todas as informações acerca do evento, de maneira clara. 

Art. 7º. No formulário deverá constar o dia de entrada e saída, considerando-se a política de 

horários de cada hotel. 

Art. 8º. As solicitações de hospedagem deverão ser entregues pelas unidades requisitantes à sua 

Unidade Gestora Responsável para autorização e remessa a empresa contratada devidamente 

assinada. 

Art. 9º. A reserva já deve ser feita pela antecipada deve ser feita pela UGR para garantir a vaga 

para hospedagem na data desejada. 

Art. 10. O prazo para solicitação de reserva junto à empresa prestadora do serviço é 15 (quinze) 

dias anteriores à hospedagem. 

Art. 11. As consultas ao gestor para determinar o limite contratual existente deverão ser 

encaminhadas com, no mínimo, 20 dias de antecedência da data da hospedagem. 

Art. 12. As solicitações encaminhadas às UGRs com prazo inferior ao estabelecido nos arts. 11 e 

12 deverão ser justificadas de forma clara, por meio de memorando que acompanhará o 

formulário de requisição de reserva. 

      CAPÍTULO III 

                                DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Art. 13.  O acompanhamento ocorrerá obedecendo aos critérios e condições estabelecidos nas 

normas vigentes, no termo de referência da licitação e no contrato assinado entre a UNIR e a 

contratada. 

Art. 14. Cada UGR é responsável por atestar que os serviços foram prestados de acordo com a 

solicitação de hospedagem, bem como pela comunicação ao gestor do contrato de qualquer 

alteração havida na prestação de serviços. 

Art. 15. A UNIR não assumirá despesas não solicitadas ou ausentes no contrato. 
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CAPÍTULO IV 

   DA AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Art. 16.  Para fins de pagamento das despesas realizadas, após a prestação do serviço, a Unidade 

solicitante deverá apresentar ao gestor do Contrato: 

I.   Lista de pessoas que foram hospedadas ou para quem foram prestados os serviços de 

alimentação e respectivos períodos, conforme formulário em Anexo III. 

II.  Informação sobre as ocorrências na prestação do serviço de hospedagem ou alimentação. 

 

                                                DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17. Não será permitido custear despesas com hospedagem e alimentação pela UNIR para 

quem receber diárias da Administração Pública, independente do órgão que custeie as diárias. 

Art. 18. As dúvidas sobre a prestação do serviço de hospedagem devem ser direcionadas ao 

Gestor do Contrato, para serem esclarecidas, ressaltando que cada Campus dispõe de um fiscal 

auxiliar que atuará em conjunto com o gestor do contrato. 

Art. 19. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e ficará disponível 

para consulta e utilização na página eletrônica da PRAD (www.prad.unir.br). 

 

     

                   Porto Velho, 25 de agosto de 2014. 

 

Ivanda Soares da Silva 

Pró-Reitora de Administração 

   Portaria 461/GR/2012  

 

 

 

http://www.prad.unir.br/
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ANEXO I 

REQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM 

       

  Pelo presente documento, autorizamos a reserva e utilização do serviço de hospedagem, 

conforme dados abaixo: 

 

Requisição nº ___ /____/ Unidade/UNIR  

 

Local e data: 

Prestador do Serviço: 

 

Contrato nº 

    

Objetivo da Hospedagem 

Descrição detalhada do objetivo: 

 

Hotel 

Nome do Hotel: 

Endereço: 

Período da hospedagem: Tipo de apartamento: 

Hóspede 

Nome do hóspede: 

Telefone: E-mail: 

 

Informações Orçamentárias 

Unidade Orçamentária (UGR) Unidade de Responsável: (Requisitante) 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  

VALOR DA DIÁRIA 

 

VALOR TOTAL 

 

Saldo Anterior da UGR a Debitar 

 

Saldo atual da UGR 

 

Projeto/atividade: 

 

Elemento de despesa 

 

Assinatura do Ordenador da Despesa da UGR 

Solicitante 

___________________________________ 

Confirmação de limite contratual 

 

Fiscal do Contrato 

 

Observação: 

1. As despesas extras (telefone, lavagem de roupas, copa e bebidas alcoólicas etc.), não serão pagas pela UNIR, mas sim pelo usuário. 

2. A importância relativa ao total das diárias, devidamente especificadas (data, hora de saída), será por nós, paga até o 5º (quinto) dia 

após a apresentação de sua Nota Fiscal Fatura, onde, obrigatoriamente, deverá vir anexa a presente autorização. 

  

ANEXO II 

REQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 

       

  Pelo presente documento, autorizamos a utilização do serviço de alimentação, conforme 

especificado no Termo de Referência: 

 

Requisição nº ___ /____/ Unidade/UNIR  

 

Local e data: 

Prestador do Serviço: Contrato nº 
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Justificativa para o fornecimento da alimentação 

Descrição detalhada do objetivo: 

 

Estabelecimento 

Nome do Estabelecimento: 

Endereço: 

Data da Prestação do serviço: 

Beneficiário 

Nome : 

Telefone: E-mail: 

    

Informações Orçamentárias 

Unidade Orçamentária (UGR) 

 

Unidade de Responsável: (Requisitante) 

 

Valor da Alimentação 

 

Valor Total 

 

Saldo Anterior da UGR a Debitar 

 

Saldo atual da UGR 

 

Projeto/atividade: 

 

Elemento de despesa 

 

Assinatura do Ordenador da Despesa da UGR 

Solicitante 

 

Confirmação de limite contratual 
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___________________________________  

Fiscal do Contrato 

 

Observação: 

3. As despesas extras (telefone, lavagem de roupas, copa e bebidas alcoólicas etc.), não serão pagas pela UNIR, mas sim pelo usuário. 

4. A importância relativa ao total das diárias, devidamente especificadas (data, hora de saída), será por nós, paga até o 5º (quinto) dia após 

a apresentação de sua Nota Fiscal Fatura, onde, obrigatoriamente, deverá vir anexa a presente autorização. 

     

     ANEXO III 

  

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Setor/Unidade: 

 

 

Contrato:_____________________________________________________________________ 

 

Empresa prestadora do serviço:____________________________________________________ 

 

Tipo de serviço: 

 

(  ) hospedagem                              (  ) alimentação 

 

Estabelecimento:_______________________________________________________________ 
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Ocorrências na prestação do serviço: 

 

 

 

 

 

Lista de Beneficiário: Período da prestação do serviço: 

  

  

  

  

  

  

 

Data ____/____/____ 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do ordenador da despesa da UGR: 

 

 

 

 

 


