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Instrução Normativa nº 03, de 25 de maio de 2018. (Compilada) 

 

 

Dispõe sobre a celebração, execução e acompanhamento 

de convênios e congêneres, e dos contratos com 

fundações de apoio celebrados no âmbito da Unifesspa e 

dá outras providências. 

 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 18 do Decreto-Lei nº 8.393 de 17 de dezembro de 1945, e o Decreto de 15 de 

setembro de 2016, publicado no DOU, na pg. 1, Seção nº 2, em 16 de setembro de 2016, resolve: 

 

 

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece os procedimentos e requisitos para celebração, execução 

e acompanhamento de convênios, instrumentos congêneres e dos contratos com fundações de apoio, 

as atribuições dos responsáveis pela coordenação, gestão e acompanhamento dos ajustes, alinhando 

às disposições da Lei nº 8.666/93, em especial o Art. 116, o Decreto nº 6.170/07, a Portaria 

Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, Decreto nº 7.423, 31 de dezembro de 2010, e a 

Lei nº 8.958/94 e suas respectivas alterações, subsidiariamente a Instrução Normativa nº 005/2007-

SEGES/MPOG à estrutura disponível na Unifesspa, estabelece os procedimentos para pagamento de 

notas e faturas decorrentes de contratos fundacionais, e para aplicação de sanções decorrentes de 

inexecução contratual. 

 

CAPÍTULO I 

DOS TIPOS DE AJUSTES 

 

Art. 2º Para fins de uniformização, os tipos de ajustes de mútua colaboração a serem celebrados no 

âmbito da Unifesspa serão os seguintes: 

 

I – Convênio: Ajuste que disciplina a transferência de recursos financeiros da União e tenha como 

partícipe órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, 

ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a realização de projeto, atividade, serviço, 

aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 

 

I – Convênio: Ajuste que disciplina a transferência de recursos financeiros e tenha como partícipes 

órgãos ou entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou 

ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, com financiamento direto, ou externo, visando a 

realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime 

de mútua cooperação. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

II -Termo de Execução Descentralizada: instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização 

de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 

União, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução 

do objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática. 

 

III - Acordo de Cooperação Técnica: Ajuste utilizado quando a execução do objeto não prevê a 

transferência de recursos financeiros entre os partícipes, operacionalizando-se apenas através da 

cooperação do corpo técnico das entidades, cessão temporária de equipamentos e instalações, troca 

de informações e dados de pesquisas científicas, dentre outros. 
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IV - Protocolo de Intenções: instrumento firmado previamente à celebração de acordo, ou instrumento 

congênere, que contempla intenções almejadas no âmbito da cooperação a ser pactuada cuja 

articulação ainda não evoluiu para atribuições plenamente definíveis em acordo. 

 

V – Contrato de apoio: Instrumento firmado com fundações de apoio visando dar suporte a projetos de 

pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse 

das instituições apoiadas, e, primordialmente, ao desenvolvimento da inovação e da pesquisa científica 

e tecnológica, criando condições mais propícias a que as instituições apoiadas estabeleçam relações 

com o ambiente externo. 

 

V – Contrato Fundacional: Instrumento bipartite firmado com fundações de apoio visando dar suporte 

a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico 

de interesse das instituições apoiadas, e, primordialmente, ao desenvolvimento da inovação e da 

pesquisa científica e tecnológica, criando condições mais propícias a que as instituições apoiadas 

estabeleçam relações com o ambiente externo. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 

de dezembro de 2020) 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Instrumentos jurídicos externos, ou internos, que possuam nomenclaturas 

diferentes daquelas estabelecidas nesta instrução normativa serão enquadrados, a depender de suas 

características, e um dos tipos relacionados nos incisos I a V deste artigo. 

 

Art. 3º Os ajustes deverão conter obrigatoriamente plano de trabalho detalhado, contendo todas as 

informações necessárias à sua perfeita execução, nos termos das legislações específicas (ANEXO VII). 

 

Art. 3º Os ajustes deverão conter obrigatoriamente plano de trabalho detalhado, contendo todas as 

informações necessárias à sua perfeita execução, nos termos das legislações específicas, 

preferencialmente utilizando os modelos disponibilizados pela PROAD. (Redação dada pela Instrução 

Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

 

§1º Ajustes de origem externa poderão ser celebrados sem a elaboração de plano de trabalho, desde 

que a minuta do instrumento contenha todas as informações necessárias à sua perfeita execução, 

inclusive financeiras, quando for o caso. 

 

§1º Ajustes de origem externa poderão, excepcionalmente, serem celebrados sem a elaboração de 

plano de trabalho, desde que a minuta do instrumento contenha todas as informações necessárias à 

sua perfeita execução, inclusive financeiras, quando for o caso. (Redação dada pela Instrução 

Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

§2º O protocolo de intenções não necessita da elaboração de plano de trabalho, bastando apenas que 

sejam definidas as diretrizes principais de intenção da colaboração entre os partícipes. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS AJUSTES COM AS FUNDAÇÕES DE APOIO 

 

Art. 4º As contratações de fundações de apoio devem obrigatoriamente se enquadrar nas hipóteses 

previstas no Art. 1º da lei nº 8.958/94 e Art. 2º do decreto nº 7.423/10, sendo vedada sua contratação 

para finalidade diversa. 
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Art. 5º O projeto e plano de trabalho devem ser devida e formalmente aprovados por todos os 

setores/unidades que possuam relação com seu objeto, participando direta ou indiretamente em 

parcela significativa de sua execução. 

 

Art. 6º Os preços constantes no projeto e plano de trabalho, inclusive dos custos operacionais da 

fundação, devem guardar compatibilidade com os praticados no mercado, o que deve ser comprovado 

no momento de sua elaboração. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. A comprovação da compatibilidade dos preços deve ser realizada através de 

pesquisa de mercado, contratos de objeto semelhante, entre outros, nos termos da IN nº 3/2017-

MPOG. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. A comprovação da compatibilidade dos preços deve ser realizada através de 

pesquisa de mercado, contratos de objeto semelhante, entre outros, nos termos das legislações 

pertinentes. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

Art. 7º Os dados relativos ao projeto devem ser divulgados no site da Unifesspa e através de boletim 

interno, incluindo: 

 

Art. 7º Os dados relativos ao projeto devem ser divulgados no site da PROAD/Unifesspa, e através dos 

canais de divulgação institucionais pertinentes, incluindo: (Redação dada pela Instrução Normativa nº 

05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

I – Contrato, plano de trabalho, aditivos e apostilamentos; 

 

II – Relatórios semestrais de execução com detalhamento da execução física e financeira; (Revogado 

pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

III – Prestações de contas e relatórios de análise das mesmas; 

 

IV – Demais documentos relevantes à execução do projeto;  

 

§1º. Os dados indicados no caput deverão ser atualizados, no mínimo, anualmente, desde que haja 

novas informações, alterações ou atualizações das já existentes. 

 

§2º Para fins da divulgação dos dados relacionados nos itens II, III e IV do caput, os mesmos serão 

requisitados aos coordenadores e à Fundação de Apoio responsáveis pela execução do projeto. 

 

§3º A divulgação de que trata o caput será realizada através de Comissão a ser designada pelo 

CONSUN, nos termos do artigo 15 da Resolução CONSUN nº 005/2014. 

 

Art. 8º A fundação de apoio deve atender as disposições do Art. 4º-A da Lei nº 8.958/94, com relação 

a divulgação dos dados dos projetos. 

 

Art. 9º A Unifesspa, através da Divisão de Contratos e Convênios, verificará, a cada 06 (seis) meses, 

o devido cumprimento, por parte da fundação de apoio, da divulgação em seu sítio oficial dos dados de 

que trata o Art. 4º-A da Lei nº 8.958/94. 

 

Art. 9º A Unifesspa, através da Divisão de Contratos e Convênios - DICC/DCO/PROAD, verificará 

anualmente o devido cumprimento, por parte da fundação de apoio, da divulgação em seu sítio oficial 
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dos dados de que trata o Art. 4º-A da Lei nº 8.958/94. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, 

de 11 de dezembro de 2020) 

 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 

Art. 10 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 

o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo coordenador do contrato, gestor e fiscal 

administrativo, com auxílio dos setores administrativos pertinentes. 

 

Art. 10 O acompanhamento e a fiscalização da execução dos ajustes consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 

o perfeito cumprimento do objeto, devendo ser exercido pelo coordenador, e fiscais, com auxílio dos 

setores administrativos pertinentes. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro 

de 2020) 

 

§1º Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se: 

 

I – Coordenador do contrato: servidor obrigatoriamente designado e responsável direto coordenar e 

comandar o processo de execução contratual junto à Fundação de Apoio, ao qual cumpre ao 

estabelecer o contato direto com a Fundação para tratar sobre as demandas do projeto, acompanhar 

a sua execução e a correta aplicação dos recursos, tomar providências relacionadas a eventuais 

alterações no projeto encaminhando as solicitações a DICC para formalização de termos aditivos, emitir 

relatórios parciais, semestrais e finais de execução, relatar eventuais inconformidades, e demais ações 

pertinentes a perfeita execução do projeto. 

 

I – Coordenador: servidor obrigatoriamente designado e responsável direto por coordenar e comandar 

o processo de execução do ajuste junto aos Partícipes e/ou Fundação de Apoio, ao qual cumpre 

estabelecer o contato direto com as partes envolvidas na execução para tratar sobre as demandas do 

projeto, acompanhar a sua execução e a correta aplicação dos recursos, tomar providências 

relacionadas a eventuais alterações no projeto encaminhando as solicitações à DICC/DCO/PROAD 

para formalização de termos aditivos, emitir relatórios parciais, semestrais e finais de execução, relatar 

eventuais inconformidades, e demais ações pertinentes a perfeita execução do projeto. (Redação dada 

pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

II – Gestor do contrato: servidor obrigatoriamente designado responsável por realizar o 

acompanhamento externo à execução do projeto, não participando diretamente de sua execução, 

sendo responsável pelo acompanhamento dos serviços, verificação de conformidade aprovação dos 

relatórios de execução do coordenador, ateste das notas fiscais e medição no SIASG, registrar 

ocorrências, solicitar a abertura de procedimentos administrativos de aplicação de penalidade. 

 

II – Fiscal: servidor obrigatoriamente designado, no caso de contratos e ajustes que envolvam a 

transferência de recursos, responsável por realizar o acompanhamento externo à execução do projeto, 

não participando diretamente de seu cumprimento, sendo responsável pelo acompanhamento dos 

serviços, verificação de conformidade, análise e emissão de parecer acerca dos relatórios de execução 

dos relatórios de execução do coordenador, ateste das notas fiscais, registrar ocorrências, notificar os 

setores pertinentes acerca de eventuais inconformidades constatadas, solicitar a abertura de 

procedimentos administrativos de aplicação de penalidade, dentre outras providências cabíveis para 
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resguardar a correta execução do ajuste. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de 

dezembro de 2020) 

 

III - Fiscal administrativo: servidor com conhecimentos contábeis obrigatoriamente designado para 

fiscalizar os aspectos administrativo-contábeis do contrato, verificando a documentação encaminhada 

pelo Gestor para pagamento quanto a sua conformidade com exigências contratuais e legais, atuando 

na conferência dos documentos trabalhistas, fiscais e previdenciários das empresas contratadas, e 

controle os saldos de contrato e empenho. 

 

III - Fiscal administrativo: servidor com conhecimentos contábeis obrigatoriamente designado, somente 

no caso de contratos fundacionais, para fiscalizar os aspectos administrativo-contábeis do ajuste, 

verificando a documentação encaminhada pelo fiscal para pagamento quanto a sua conformidade com 

relação às exigências contratuais e legais, atuando na conferência dos documentos trabalhistas, fiscais 

e previdenciários das empresas contratadas, e controle os saldos de contrato e empenho. (Redação 

dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

IV – Divisão de contratos e convênios: Setor responsável por auxiliar o coordenador e gestor em relação 

aos aspectos administrativos do contrato, executar atividades administrativas relacionadas aos 

procedimentos de formalização de todos os termos de contrato, alterações, prorrogação, repactuação, 

reajuste, revisão, sugestão de aplicação de sanções à autoridade competente, rescisão contratual, 

publicações na Imprensa Nacional, geração de cronogramas e notas de lançamento no SIASG; e 

(Revogado pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

§2º O auxílio e acompanhamento dos aspectos processuais administrativos e financeiros dos ajustes 

serão realizados pela PROAD, através da Divisão de Contratos e Convênios - DICC/DCO/PROAD e 

Divisão de Contabilidade - DICON/DFC/PROAD, respectivamente, no que for cabível. (Incluído pela 

Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

§3º O auxílio e acompanhamento dos aspectos técnicos relativos ao objeto dos ajustes serão realizados 

pela Unidade Acadêmica, ou Administrativa, responsável pela aprovação do projeto, no que for cabível. 

(Incluído pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

§4º As atribuições da função de que trata o inciso I, §1º do Art. 10 não se confundem com as atribuições 

regulares do cargo para o qual o servidor foi originalmente investido na Unifesspa, não se aplicando 

automaticamente, portanto, eventuais afastamentos e impedimentos concedidos para as atividades 

regulares do servidor à função de coordenação em projetos, devendo para esta serem solicitadas 

formalmente sua substituição à Unidade Acadêmica / Administrativa responsável pelo 

acompanhamento do projeto, sob pena de responsabilização do servidor por eventuais prejuízos 

decorrentes de omissão, ou falha, no acompanhamento do projeto. 

 

Art. 11 O coordenador, gestores e fiscais indicados no Art. 10 desta Instrução Normativa serão 

indicados pela chefia do setor pertinente e designados formalmente mediante portaria específica 

(Anexos I e II). 

 

Art. 11 O coordenador e fiscais citados no Art. 10 desta Instrução Normativa serão indicados pela chefia 

do setor pertinente e designados formalmente mediante portaria específica (Anexos I e II). (Redação 

dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Deverão ser designados servidores suplentes para os gestores e fiscais, para 

atuarem nas suas eventuais ausências e impedimentos legais, observada a devida capacitação para 

execução de suas atividades. 
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PARÁGRAFO ÚNICO. Deverão ser designados servidores suplentes para o coordenador e fiscais, para 

atuarem nas suas eventuais ausências e impedimentos legais, observada a devida capacitação para 

execução de suas atividades. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 

2020) 

 

Art. 12 O coordenador do projeto é responsável pela elaboração os seguintes relatórios: 

 

I – Relatórios semestrais de execução, contendo todos os dados físicos e financeiros pertinentes 

relativos à execução do projeto, conforme art. 4º-A, II, da Lei nº 8.958/94; 

 

II – Relatórios parciais que devem acompanhar todos os processos de pagamento, e; 

 

II – Relatórios parciais que devem acompanhar todos os processos de pagamento e desembolsos, e; 

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

III – Relatório final após a completa execução do projeto. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO DE CONTRATOS FUNDACIONAIS 

 

Art. 13 Para fins de economia e agilidade processual, os processos de pagamento serão instruídos de 

maneira desvinculada do processo original de contratação, onde a cada pagamento deverá ser gerado 

um novo processo, que seguirá o seguinte trâmite: 

 

I – Após gerado, o processo de pagamento deverá ser encaminhado ao Gestor do contrato com o 

relatório de execução emitido pelo coordenador para verificação de conformidade dos serviços 

efetivamente prestados e cobrados, com a correta aplicação dos recursos, ateste das notas 

fiscais/faturas, e realização da medição no cronograma do SIASG; 

 

I – Após gerado, o processo de pagamento deverá ser encaminhado ao Fiscal com o relatório de 

execução emitido pelo coordenador, acompanhado de toda a documentação comprobatória, para 

verificação de conformidade dos serviços efetivamente prestados e cobrados, com a correta aplicação 

dos recursos e ateste das notas fiscais/faturas; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 

de dezembro de 2020) 

 

II – Após o ateste do Gestor do contrato, o processo deverá ser encaminhado a Diretoria de Compras, 

Contratos e Convênios, para análise e verificação da conformidade da documentação apresentada pelo 

Fiscal Administrativo (Anexo IV); 

 

II – Após o ateste do Fiscal, o processo deverá ser encaminhado à Diretoria de Finanças e 

Contabilidade, para análise e verificação pelo Fiscal Administrativo da conformidade da documentação 

apresentada; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

III – Verificada a conformidade da documentação apresentada, o processo será encaminhado ao 

Ordenador de Despesas para autorização de pagamento; 

 

IV – Autorizado o pagamento, o processo será encaminhado à Diretoria de Finanças e Contabilidade 

para demais providências quanto ao pagamento; 
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§1º Caso haja alguma inconformidade processual ou legal, nos termos do parecer nº 071/2016/PF-

Unifesspa/PGF/AGU, que impeça o pagamento nota fiscal/fatura, mesmo que o serviço tenha sido 

efetivamente prestado, o processo deverá permanecer na unidade responsável até que a pendência 

seja solucionada, não eximindo a contratada das devidas penalidades e da rescisão contratual, quando 

cabíveis.  

 

§2º caso haja alguma inconformidade processual ou legal que não impeça o pagamento dos serviços 

efetivamente prestados, a contratada deverá ser notificada para proceder a sua regularização, e, no 

caso de manutenção da situação de inconformidade ou de frequente reincidência, a mesma poderá ser 

penalizada, sem prejuízo da rescisão contratual, mediante abertura de procedimento administrativo, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 14 A fundação deverá prestar contas dos recursos financeiros recebidos para execução do projeto 

em até 60 (sessenta) dias após o término do prazo de vigência do contrato. 

 

Art. 14 O ente recebedor dos recursos deverá prestar contas dos recursos financeiros recebidos para 

execução do projeto em até 60 (sessenta) dias após o término do prazo de vigência do ajuste. (Redação 

dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

§1º A documentação da prestação de contas deverá ser apresentada em ordem cronológica e em 

arquivo impresso e digital, de forma legível. 

 

§2º A análise da prestação de contas deverá levar em consideração os elementos constantes em 

checklist próprio (Anexo V) 

 

§2º A análise da prestação de contas deverá levar em consideração os elementos constantes em 

checklist próprio, conforme modelo disponibilizado pela Divisão de Contabilidade - 

DICON/DFC/PROAD no site da PROAD/Unifesspa. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 

11 de dezembro de 2020) 

 

§3º O prazo disposto no caput poderá ser alterado a depender de legislação específica que assim 

disponha para determinado tipo de ajuste. (Incluído pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro 

de 2020) 

 

§ 4º O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente 

justificado. (Incluído pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

Art. 15 Sem prejuízo do disposto no Art. 14, a fundação deverá apresentar anualmente prestação de 

contas parcial da execução do projeto. 

 

Art. 15 Sem prejuízo do disposto no Art. 14, o ente recebedor dos recursos deverá apresentar 

anualmente prestação de contas parcial da execução do projeto, no prazo de até 30 (trinta) dias após 

o encerramento de cada exercício. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro 

de 2020) 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. A prestação de contas parcial poderá ainda ser requisitada a qualquer tempo, 

mediante manifestação do setor técnico, sempre que julgar pertinente. 
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Art. 16 A prestação de contas deverá ser analisada pela Pró-Reitoria de Administração - PROAD e 

Vice-Reitoria, conforme § 3°, art. 17 da Resolução n° 05/2014-UNIFESSPA. 

 

Art. 16 A unidade acadêmica, ou administrativa, responsável pelo acompanhamento da execução do 

projeto, deverá aprovar, mediante parecer dos fiscais, através de ata de deliberação de seu colegiado, 

ou instrumento congênere, o relatório final de execução apresentado pelo Coordenador, o qual deve 

compor a prestação de contas, no que tange aos aspectos técnicos do projeto. (Redação dada pela 

Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

Art. 17 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 17 A prestação de contas deverá ser analisada pela Pró-Reitoria de Administração - PROAD, 

através de seus setores técnicos de acordo com a natureza do projeto, e encaminhada à Vice-Reitoria, 

para análise e decisão sobre a sua aprovação, ou não, pelo Ordenador de Despesas, conforme § 3°, 

art. 17 da Resolução n° 05/2014-CONSUN. (Redação dada pela Instrução Normativa nº nº 05, de 11 

de dezembro de 2020) 

 

Art. 18 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 18 Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para o 

ente recebedor dos recursos sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. (Redação dada pela 

Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

§1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no 

máximo, por igual período. (Incluído pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

§2º Se, ao término do prazo estabelecido, o ente recebedor dos recursos não apresentar a prestação 

de contas nem sanar irregularidade, será registrada a inadimplência em plataforma eletrônica, quando 

aplicável, e serão tomadas as medidas para instauração de tomada de contas especial. (Incluído pela 

Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19 Os setores afins deverão estabelecer mecanismos de verificação e melhoria contínua dos 

modelos de documentos utilizados nos processos de que tratam esta Instrução Normativa, devendo 

divulgá-los no site da Unifesspa e nos canais institucionais pertinentes, sempre que possível. (Incluído 

pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

Art. 20 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerado pela Instrução 

Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

  

Art. 21 Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerado pela Instrução Normativa nº 05, de 11 

de dezembro de 2020) 

 

Marabá, 25 de maio de 2018. 

 

 

Prof. Dr. Maurilio de Abreu Monteiro 
Reitor Unifesspa  
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ANEXO I 

 
Formulário para indicação de Gestores 

CONTRATO / AJUSTE Nº 00/0000 

 

Objeto do Contrato / Ajuste:  

Contratada / Partícipe:  

CNPJ:  Nº do Contrato / Ajuste:  

Gestor Titular:  

CPF:  SIAPE:  

Unidade de Exercício:  

Gestor Suplente:  

CPF:  SIAPE:  

Unidade de Exercício:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciente em: _____/_____/_________  Ciente em: _____/_____/_________ 

 

 

  

Gestor Titular  Gestor Suplente 

 

  

Assinatura e carimbo do Gestor da Unidade ou 

Subunidade Técnica 
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ANEXO I - Formulário para indicação de Fiscais 

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

 

Objeto: XXXXXXX 

Contratada / 

Partícipe: 

XXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Ajuste: 00/2020 

Fiscal Titular: Nome do fiscal SIAPE: 00000000 

Unidade de Exercício: Setor de XXXXXX – UNIDADE 

Fiscal Suplente: Nome do fiscal SIAPE: 00000000 

Unidade de Exercício: Setor de XXXXXX – UNIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciente em: _____/_____/_________  Ciente em: _____/_____/_________ 

 

 

  

Fiscal Titular  Fiscal Suplente 

 

  

Assinatura e carimbo do Gestor da Unidade ou 

Subunidade Técnica 
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ANEXO II 

 

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 
 

PORTARIA Nº _______, de ___ de ___________ de 2018 
 
 

O Reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, designado pelo 
Decreto do Ministério da Educação, de 15 de setembro de 2016, publicado no DOU, na pg. 1, Seção 
nº 2, em 16 de setembro de 2016, no uso das atribuições e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Art. 31 da Instrução Normativa nº 5, de 30 de abril de 2017, na 
Instrução Normativa nº 03/2018-Unifesspa e demais legislações correlatas, em virtude da celebração 
do CONTRATO Nº ____/201X, do qual seguem os dados abaixo: 

 
Processo nº: 23479.000000/201X-00 
Contrato nº: 000/2015 
Contratada: Empresa Contratada LTDA. 
CNPJ: 00.000.000/0001-00 
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para acompanhar e fiscalizar a 

execução do Contrato em epigrafe, e seus suplentes nos impedimentos legais e eventuais dos titulares. 
 

I. COORDENADOR: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, CPF: 000.000.000-00, SIAPE 0000000; 
 

II. GESTOR: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, CPF: 000.000.000-00, SIAPE 0000000; 
a. SUPLENTE: XXXXXX XXXXX XXXXX, CPF: 000.000.000-00, SIAPE 0000000; 

 

III. FISCAL ADMINISTRATIVO: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, CPF: 000.000.000-00, SIAPE 
0000000; 
a. SUPLENTE: XXXXXX XXXXX XXXXX, CPF: 000.000.000-00, SIAPE 0000000; 

 
 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o 
vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Maurilio de Abreu Monteiro 
Reitor Unifesspa 
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ANEXO II - PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 
PORTARIA Nº _______, de ___ de ___________ de 2020 

 
 

O Reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, designado pelo 
Decreto de 15 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União de 15 de setembro de 2020, 
Seção 2 – Edição Extra, página 1, no uso das atribuições e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Art. 31 da Instrução Normativa nº 5, de 30 de abril de 2017, na 
Instrução Normativa nº 03/2018-Unifesspa e demais legislações correlatas, em virtude da celebração 
do AJUSTE Nº ____/201X, do qual seguem os dados abaixo: 

 
Processo nº: 23479.000000/201X-00 
Contrato nº: 000/2015 
Contratada: Participe. 
CNPJ: 00.000.000/0001-00 
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para acompanhar e fiscalizar a 

execução do Contrato em epígrafe, e seus suplentes nos impedimentos legais e eventuais dos titulares. 
 

I. COORDENADOR: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, CPF: 000.000.000-00, SIAPE 0000000; 
a. SUPLENTE: XXXXXX XXXXX XXXXX, CPF: 000.000.000-00, SIAPE 0000000; 
 

II. FISCAL: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, CPF: 000.000.000-00, SIAPE 0000000; 
a. SUPLENTE: XXXXXX XXXXX XXXXX, CPF: 000.000.000-00, SIAPE 0000000; 

 

III. FISCAL ADMINISTRATIVO: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, CPF: 000.000.000-00, SIAPE 
0000000; 
a. SUPLENTE: XXXXXX XXXXX XXXXX, CPF: 000.000.000-00, SIAPE 0000000; 

 
 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o 
vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver. 

 
 
 
 

Reitor Unifesspa 
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ANEXO III - CHECK LIST PARA PAGAMENTO DE FUNDAÇÃO DE APOIO 

(Revogado pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

Setor responsável: 
 

Nº do Processo: Nº do Contrato 

Empresa Contratada: 
 

Período de Vigência do Contrato: Período execução do serviço: 

Nº da Nota Fiscal 
 

Mês de Referência: 
 

Valor da Nota Fiscal: 

 

 Sim Não 
Não se 
aplica 

Página 

1. Nota Fiscal     

2. ATESTE do Fiscal     

3. PAGUE-SE do ordenador de despesa     

4. Declaração de enquadramento para fins de não incidência na 
fonte do IRPJ, CLSS, COFINS e PIS, conforme IN-1.234/12-RFB 

    

5. Plano de Trabalho      

6. Relatório técnico parcial das atividades     

7. Contrato ou Convênio     

8. Portaria do Fiscal do contrato     

9. Medição no SIASG     

10. Cobertura contratual     

11. Nota de Empenho      

12. Dados bancários      

13. Consulta Cadin     

14. Consulta SICAF     

 

Informações Complementares 

 

 

 

 

 

Marabá, ........... de  ....................................de 2017. 

 

 

Fiscal Administrativo 

Portaria nº XXX/2017 
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ANEXO IV - Checklist de Prestação de Contas – FUNDAÇÃO 

(Revogado pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

Setor responsável: Divisão de 
Contabilidade 

Contrato: Valor total: 

Prestação de Contas: Parcial ou Final   
 

Documentações: Sim Não 
Não se 
aplica 

Página 

1. Cópia do Contrato e, se houver, dos termos aditivos, acompanhados das 
respectivas publicações; 

    

2. Plano de trabalho;     

3. Equipe técnica ao longo Projeto;     

4. Relatório de execução físico-financeira;     

5. Demonstrativo de execução da receita e despesa;     

6. Relação de pagamento;     

7. Conciliação bancária;      

8. Extrato de conta corrente;     

9. Comprovante de devolução de saldo;     

10. Aplicações e rendimentos;     

11. Execução das despesas do projeto corresponde com o plano de trabalho 
estipulado no termo contratual; 

    

12. Forma de contratação para aquisição de bens e serviços, conforme 
decreto n° 8.241/2014.  

    

13. Documentos comprobatórios dos processos licitatórios ou cotação de 
preço quando se tratar de ente de direito privado sem fins lucrativos, se for o caso, 
dos processos de dispensa ou inexigibilidade; 

    

14. Documentos comprobatórios de despesas: as notas fiscais, 
recolhimentos, 

    

14.1. Notas fiscais, devidamente atestas pelo coordenador do projeto;     

14.2. Recibos de prestação de serviço de pessoa física com as respectivas 
cargas horárias;  

    

14.3. Cópias de guias de recolhimentos; 
    

14.4. Relatório de viagem com respectivos bilhetes de embarque, 
declaração de comparecimento ou certificado; 

    

15. Relação de bolsista;      

16. Conferência de data e assinatura.     

 

Data 
 
____/____/_____ 

Verificado por: 
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ANEXO V - CHECKLIST – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM FUNDAÇÕES DE APOIO 

(Revogado pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

Processo nº:  

Contrato n°:  

Objeto:  

 
As Celebrações de Contratos com FUNDAÇÕES DE APOIO deverão observar os seguintes passos, 
na forma estatuída pela Lei nº 8.666/93 e o Manual de Contratos e Convênios da Unifesspa e de acordo 
com as peculiaridades do objeto contratado: 
 

 

 
VERIFICAÇÃO INICIAL 

SIM / NÃO / 
N/A 

FOLHAS OBSERVAÇÕES 

1 
O ajuste proposto integra um único processo 
administrativo, devidamente autuado, protocolado e 
numerado? 

 

 

 

2 Consta justificativa para a celebração do instrumento?    

3 
A fundação cumpre os requisitos previstos no Art. 4º-A 
da Lei nº 8.958/94? 

 
 

 

4 
O objeto do projeto se enquadra nas possibilidades 
previstas no §2º, Art. 1º da Lei 8.958/94 e §1º, Art. 2º do 
Decreto nº 7.423/10. 

 
 

 

5 

EQUIPE TÉCNICA 

● Há a indicação do coordenador e dos gestores do 
projeto? (se for o caso) 

● Estão definidos os critérios de seleção da equipe 
técnica? (se for o caso) PORTARIA Nº 1980/2017 

● Os valores previstos para bolsas estão de acordo 
com os limites previstos na Resolução nº 05/2014-
CONSUN, ou outro normativo que se enquadre ao 
caso concreto (Se for o caso) 

● Há comprovação de registro de carga Horária dos 
membros da equipe técnica, nos termos da Portaria 
nº 1.980/2017? 

 

  

6 

Elaboração do Projeto e Plano de Trabalho  

Contato com a FUNDAÇÃO DE APOIO para: 

● Confirmação de viabilidade de execução de 

naturezas de despesas e respectivos valores; 

● Obtenção da precificação dos custos operacionais 

do Projeto; 

Início do Procedimento Administrativo com: 

● Memorando para a o Magnífico Reitor da 

Unifesspa, solicitando autorização para 

contratação da FUNDAÇÃO DE APOIO como apoio 

administrativo a projeto; 

● Manifestação de todos os setores/unidades que 

possuam relação com o objeto do projeto, e cópia 

da Ata da reunião do Instituto que aprovou o 

projeto (se for o caso); 

● Projeto em uma via; 

● Plano de trabalho em 3 vias, atendendo ao disposto 

nas resoluções n° 005 e n° 006 da Unifesspa, à lei n° 

8.958/1994 e com a devida comprovação de que a 
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FUNDAÇÃO DE APOIO analisou o documento, que 

deve conter os seguintes elementos, conforme 

ANEXO VII: 

I. Objeto, projeto básico, prazo de execução 

limitado no tempo, bem como os resultados 

esperados, metas e respectivos indicadores; 

II. os recursos da instituição apoiada 

envolvidos, com os ressarcimentos 

pertinentes; 

III. os participantes vinculados à instituição 

apoiada e autorizados a participar do 

projeto, na forma das normas próprias da 

referida instituição, identificados por seus 

registros funcionais, na hipótese de 

docentes ou servidores técnico-

administrativos, sendo informados os 

valores das bolsas a serem concedidas; e 

IV. Pagamentos previstos a pessoas físicas e 

jurídicas, por prestação de serviços, 

devidamente identificados pelos números 

de CPF ou CNPJ, conforme o caso. 

● Justificativa Técnica para contratação da 

FUNDAÇÃO DE APOIO assinada pelo Coordenador 

do Projeto; 

● Indicação de duas pessoas que não estejam na 

equipe técnica do projeto para atuarem como 

Gestores titular e suplente do Contrato, por meio de 

formulário específico (Anexo III) 

● Comprovação de aprovação do projeto submetido 

ao agente financiador, quando for o caso; 

(UNIDADE DEMANDANTE) 

7. 
Verificação quanto a compatibilidade dos preços 
constantes no projeto com os praticados no mercado. 
(UNIDADE DEMANDANTE) 

 
  

8. 
Análise da pertinência e autorização do início do 
procedimento pela autoridade competente (Reitor); 

 
  

9. 
Verificação da adequação dos documentos e análise do 
Técnica do Projeto e Plano de Trabalho (DICC).  

  

10. Análise contábil do Projeto e Plano de Trabalho; (DFC)    

 Documentos de regularidade    

11. 
Houve apresentação de documentação comprobatória 
de regularidade fiscal e trabalhista do Fundação, 
inclusive do extrato do CAUC/SIAFI. 

 
 

 

12. 
Verificação da validade do credenciamento da Fundação 
para apoio à instituição junto ao MEC. 

 
 

 

 Regularidade Financeira e Orçamentária    

13. 

Há indicação de dotação orçamentária específica para 
realização da despesa decorrente do Contrato? 

• Verificação quanto a possibilidade de 
pagamento de custos operacionais; 

• Emissão de certificado de dotação 
orçamentária; 

  

 

 Dispensa    

14 
Emissão de parecer técnico para enquadramento da 
situação à hipótese de dispensa de licitação; (DICS) 
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15. 

GABINETE 

Justifica a dispensa de licitação com base no art. 24, 
inciso XIII da Lei 8.666/93 e art. 1º da Lei 8.958/94; 

Demonstra o enquadramento do objeto nas hipóteses 
legalmente permitidas (art. 1° Lei 8.958/94 e ON AGU n° 
14 de 01/04/2010); 

Informa haver consignação do prazo de duração do 
projeto a ser cumprido pela fundação a ser contratada 
(art. 6° do decreto 7.423/2010); 

SE REPASSE INTEGRAL DOS VALORES – Justifica motivo; 

SE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – 
Comprova a consignação do projeto ao PDI da Instituição; 

  

 

 Minuta    

16. 
Consta nos autos a minuta do Contrato, contendo as 
cláusulas necessárias, (ANEXO VIII) 

 
 

 

17. 
Consta cláusula de destino dos bens remanescentes do 
contrato? (ANEXO VIII) 

 
 

 

 Fase final    

18. Há parecer da procuradoria?     

19. 

Inserção do Termo de Reconheço e Ratifico 
Reconhecimento e autorização da despesa; 

Ratificação da despesa; 

Registro e Publicação da Dispensa de Licitação; 

 

 

 

20. Foi emitido empenho?     

21. 
O Contrato foi devidamente assinado pelas partes e 
testemunhas? 

 
 

 

22. Foi aposto o visto da procuradoria ao contrato?     

23. Contrato foi registrado no SIASG? (Publicação)    

24. O Contrato foi digitalizado?    

25. A via da Contratada foi enviada?    

26. O contrato foi inserido no site da Unifesspa?    

27. 
Os dados do contrato foram atualizados nos controles da 
DICC? (Notificação de vigência por e-mail e planilha de 
controle) 

 
 

 

28. 
Foi emitida portaria de comissão de fiscalização de 
Contrato? 

 
 

 

29. 
A documentação de fiscalização foi encaminhada ao 
Gestor e ao Coordenador? 

 
 

 

 
 

Marabá,    de              de      2018. 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Divisão de Contratos e Convênios 

DICC/DCO/PROAD/Unifesspa 
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ANEXO VI - PLANO DE TRABALHO -- FUNDAÇÃO DE APOIO 

(Revogado pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

NOTA: Os textos destacados em vermelho neste documento são meramente exemplificativos e devem 
ser alterados ou suprimidos de acordo com as peculiaridades do projeto (Este quadro deve ser 
apagado da versão final do plano de trabalho) 

 

I. DESCRIÇÃO 

Título de Projeto 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. MAECENAS PORTTITOR CONGUE 
MASSA. FUSCE POSUERE, MAGNA SED PULVINAR ULTRICIES, PURUS LECTUS MALESUADA LIBERO, SIT AMET 
COMMODO MAGNA EROS QUIS URNA. NUNC VIVERRA IMPERDIET ENIM. 

Identificação dos Partícipes do Projeto 

Universidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará CNPJ: 18.657.063/0001-80. 

Unidade: Instituto XXXXXXXXX - IXXX 

Fundação / 
Participe: 

XXXXXXXXX 
CNPJ: 

00.000.000/0000-00 

Coordenador (a): CPF / Matrícula SIAPE: 

Maria XXXXXXXXXX 000.000.000-00 / 00000000 

Telefone 01 Telefone 02 e-mail 

(00)0000-0000 (00)0000-0000 abc@aaaaaaa.bbb.ccc 

Centro de custo Banco / Agência Conta corrente específica 

00000 00000 / 0000-0 00000-0 

Classificação do Projeto 

X Pesquisa  Extensão  Ensino 

 Desenvolvimento Institucional  Desenvolvimento científico e tecnológico 

Justificativa / Fundamentação 

 

Neste item devem ser especificadas as justificativas para celebração do contrato / convênio e 
execução do projeto, bem como o respaldo legal para sua execução, citando resoluções, portarias, decretos, 
leis e demais normativos pertinentes 

A justificativa deve abranger os impactos da execução do projeto na comunidade acadêmica, na 
sociedade local e na região, além dos demais aspectos relevantes. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce 
posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. 
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 

Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. 

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, 
pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. 
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I.a. Identificação do Objeto 

 

Descrição detalhada do objeto com seus objetivos gerais 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce 
posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. 
Nunc viverra imperdiet enim. 

 

I.b. Número de registro do projeto I.c. Prazo de Execução 

00000 
Início Término 

Janeiro / 2018 Dezembro / 2018 

I.d. Resultados Esperados 

● Estimar impactos xxxxxxxxxxxxx 
● Avaliar  xxxxxxxxx 
● Identificar os xxxxxxxxxxxxxx 
● Caracterizar xxxxxxxxx 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

1 – Coleta de 
dados 

1 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, 
magna sed pulvinar ultricies, purus lectus 
malesuada libero, sit amet commodo 
magna eros quis urna. 

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 
Vivamus a tellus. 

Perc. 100% Jan/2018 Ago/2018 

2 – Desenvolver 
modelos 

1 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. 

Perc. 50% Jan/2018 Ago/2018 

2 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 

Maecenas porttitor congue massa. 

Perc. 50% Jun/2018 Dez/2018 

3 – Análise de 
dados 

1 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 

Maecenas porttitor congue massa. 

Fusce posuere, magna sed pulvinar 
ultricies, purus lectus malesuada libero, 
sit amet commodo magna eros quis urna. 

Un. 2 Abr/2018 Nov/2018 
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II – RECURSOS FINANCEIROS 

II.a. Detalhamento da receita 

Recurso do Ministério da Saúde – Projeto xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fonte: 0000 

PI: 0000AA0000 

ND: 00.00.00 

PTRes: 00000 

II.b. Plano de aplicação dos recursos financeiros 

Item Valor (R$) 

1 - Receita Total 0.000.000,00 

2 – Previsão de despesas (a+b+c+d+e+f+g) Total 0.000.000,00 

a – Pessoal – 00.00.00 Total 000.000,00 

Colaboradores eventuais (pessoal CLT)  0,00 

Encargos s/CLT  0,00 

Consultorias (STPF – RPA)  0,00 

Encargos s/ serviços (20% INSS s/RPA)  0,00 

Estagiários  0,00 

Bolsas  0,00 

Outros Encargos  0,00 

b – Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – 00.00.00 Total 000.000,00 

Hospedagem e alimentação  0,00 

Manutenção de máquinas e equipamentos  0,00 

Assinaturas de periódicos / anuidades  0,00 

Reprodução de documentos  0,00 

Confecção de cartaz divulgação  0,00 

Compra licença aplicação  0,00 

Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação de Apoio  0,00 

Outros serviços - consultoria  0,00 

c – Passagens e despesas com locomoção Total 0.000,00 

d- Despesas com diárias Total 0.000,00 

e – Material de consumo Total 00.000,00 

Material de consumo em geral  0,00 

Material de laboratório  0,00 

Material de manutenção de máquinas e equipamentos  0,00 

Material de limpeza  0,00 
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Combustíveis e lubrificantes  0,00 

f - Investimento Total 000.000,00 

Obras e instalações  0,00 

Equipamentos e material  0,00 

g – Ressarcimento IFES (Via GRU)1 Total 00.000,00 

Ressarcimento a Unifesspa 0,0%  0,00 

Ressarcimento a UA/Órgão 0,0%  0,00 

h – Ganho econômico2 Total 00.000,00 

 

NOTA: Os valores previstos no plano de aplicação devem devidamente justificados mediantes 
pesquisa de mercado, quando couber, e memória de cálculo que deverá estar presente nos autos do 
processo de celebração (Este quadro deve ser apagado da versão final do plano de trabalho) 

 

II.c. Detalhamento e justificativa do investimento 

Quantidade 
Descrição (Equipamentos / Móveis / Obras / 

Reformas 
Valor Período 

    

 

II.d. Identificação dos recursos da IFES 

Quantidade Descrição de Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 

1 

Sala 2 PDTSA – Com mesa de reunião e 6 postos de trabalho, equipados com 
computadores com softwares estatísticos e de análise de decisões (TreeAge, SPSS 
e Stata), impressora e scanner. Possui biblioteca montada com recusos do IEDS, 
que possui títulos primordiais aos estudantes e pesquisadores. Manutenção do 
espaço realizada pelo PDTSA. 

Justificativa: 

A infraestrutura descrita propiciará aos pesquisadores o desenvolvimento de análises de avaliação econômica 
dos estudos na área abrangida pelo projeto para aferição qualitativa dos resultados. 

 

II.e. Detalhamento de ressarcimento à IFES 

Quantidade Formas de ressarcimento 

1 
Pagamento via GRU no valor de R$ 00.000,00 (XXXXXXXXXXXX). Este valor 
corresponde a 0,0% do valor total aprovado pelo patrocinador. 

Justificativa: 

Valor repassado diretamente a Fundação de Apoio através do Ministério da Saúde pelo programa xxxxx, e por 
determinação da resolução nº 05/2014-CONSUN, o referido valor será repassado à Unifesspa e a UA para 
auxílio no desenvolvimento e subsídio 

 
1 Ressarcimento conforme disposições da Resolução nº 05/2014-CONSUN. 
2 Não havendo previsão de ganho econômico no momento da elaboração do plano de trabalho, este será apurado 

ao final da execução do projeto. 
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III – QUADRO DE PESSOAL 

 

III.a – Participantes vinculados à Unifesspa (Lei nº 8.958/94) sem remuneração do projeto 

Nome 
Registro Funcional ou 

Matrícula 

Dados 

Vinculação (Docente ou 
Téc. Adm., Discente) 

Período / Duração / mês 
Carga Horária 

anual 

     

     

 

III.b – Participantes vinculados à Unifesspa (Lei nº 8.958/94) com remuneração do projeto / bolsa 

Nome 
Registro Funcional 

ou Matrícula 

Dados 

Tipo de bolsa 

Vinculação 
(Docente ou 
Téc. Adm., 
Discente) 

Período / 
Duração / mês 

Carga 
Horária 
mensal 

Valor 
Mensal 

Valor Total 

        

        

Total  

 

III.c – Participantes de outras IES sem remuneração do projeto  

Nome 
Vínculo 

Institucional 
Registro Funcional 

ou Matrícula 

Dados 

Vinculação (Docente 
ou Téc. Adm., 

Discente) 

Período / Duração / 
mês 

Carga Horária 
Anual 
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III.d – Participantes vinculados à outras IES (Lei nº 8.958/94) com remuneração do projeto / bolsa 

Nome 
Vínculo 

Institucional 

Registro 
Funcional ou 

Matrícula 

Dados 

Tipo de bolsa 

Vinculação 
(Docente ou 
Téc. Adm., 
Discente) 

Período / 
Duração / mês 

Carga 
Horária 
mensal 

Valor 
Mensal 

Valor Total 

         

         

Total  

 

III.e – Outros participantes / pessoa física / Bolsa 

Nome CPF 

Dados 

Tipo de bolsa Vinculação 
Período / 

Duração / mês 

Carga 
Horária 
mensal 

Valor 
Mensal 

Valor Total 

        

        

Total  

 

III.f – Outros participantes / pessoa física / RPA 

Nome CPF 

Dados 

Atividade 
Período / 

Duração / mês 
Carga Horária 

mensal 
Valor 

Mensal 
Encargos Valor Total 

        

Total  
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III.g – Outros participantes – Regime de CLT 

Nome CPF 

Dados 

Função 
Período / 

Duração / mês 
Carga Horária 

semanal 
Salário Base 

Benefícios + 
Encargos 

Valor Total 

        

Total  

 

NOTA: A equipe técnica escolhida para o projeto deve atender as disposições da Resolução nº 05/2014-CONSUN e da Portaria nº 1980/2017 acerca dos critérios de 
seleção, valores de remuneração para bolsas, disponibilidade de carga horária e no que mais couber (Este quadro deve ser apagado da versão final do plano de trabalho) 

 

Declaro que este projeto contém todos os requisitos técnicos pertinentes a sua perfeita execução, bem como foi submetido as instancias técnicas necessárias, para que possa guardar 
conformidade com as exigências legais aplicáveis, assim submetendo-o a aprovação das autoridades competentes. 

Marabá, xx de xxxxxxxxxxxxx de 2018. 

 

 

Prof. Dr. XXXXXXXXXXX 
COORDENADOR DO PROJETO 
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IV - APROVAÇÃO DAS PARTES 

 

 

Marabá, xx de xxxxxx de 2018 

  

Local e Data  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante Fundação de Apoio 

 

Marabá, xx de xxxxxx de 2018 

  

Local e Data  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante Interveniente 

(Se houver) 

 

Marabá, xx de xxxxxx de 2018 

  

Local e Data  Prof. Dr. Maurílio de Abreu Monteiro 

Reitor da Unifesspa 
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ANEXOS 
 

Deverão ser anexados ao plano de trabalho quaisquer documentos necessários a execução do seu 
objeto, tais quais projeto básico, memórias de cálculo, dentre outras. 
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO FUNDAÇÃO 

(Revogado pela Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020) 

 

CONTRATO Nº XX/20XX 

(Processo Nº 23479.XXXXXX/20XX-XX) 

Dispensa nº XX/20XX 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO 
Nº XX/20XX, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - 
UNIFESSPA E A XXXXXXXXXXXX. 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – Unifesspa, Autarquia Federal de Ensino 

Superior vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, sediada no Campus Universitário, à Folha 31, Quadra 

7, Lote Especial, s/n, Bairro Nova Marabá, CEP 68501-970, Cidade de Marabá, Estado do Pará, inscrita no CNPJ 

sob o nº 18.657.063/0001-80, neste ato representado(a) pelo(a) Magnífico Reitor, Prof. Dr. MAURÍLIO DE ABREU 

MONTEIRO, designado pelo Decreto de 15 de setembro de 2016, publicado no DOU, na pg. 1, Seção nº 2, em 16 

de setembro de 2016, portador do CPF n°.185 819 432-68, e CI n°. 1523205, doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede no Campus Universitário do Guamá, inscrita no CNPJ/MF sob o no 00.000.000/0000-00, doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, XXXXXXXXXXXX, brasileiro, 

solteiro, RG n° 000000-XX/XX, portador do CPF/MF n° 000.000.000-00, residente e domiciliado à 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nomeado pela Portaria xxxxxxxxxxxxxxx, resolvem celebrar o presente 

CONTRATO, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei nº 8.958 de 20/12/1994, do Decreto n° 8.241 

de 21/05/2014, do Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010, das Resoluções N° 005 de 08/10/2014 e N° 006 de 

08/10/2014, sujeitando-se às demais normas que regulam a matéria, no que couber, e mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM 

O presente contrato tem sua origem no projeto XXXXXXXX, que faz parte da ação XXXXXXX, do instituto xxxxxxx. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O presente contrato vincula-se ao termo de dispensa de licitação, conforme disposto 

no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e demais elementos ou documentos integrantes do presente 

procedimento, que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de suas transcrições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO 

O presente Contrato tem por objeto específico a prestação de serviços pela XXXXXXXX em apoio a Unifesspa na 

execução do projeto “LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. MAECENAS 

PORTTITOR CONGUE MASSA. FUSCE POSUERE, MAGNA SED PULVINAR ULTRICIES, PURUS LECTUS 

MALESUADA LIBERO, SIT AMET COMMODO MAGNA EROS QUIS URNA. NUNC VIVERRA IMPERDIET 

ENIM. FUSCE EST. “ 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os termos do referido projeto estão discriminados no Plano de Trabalho, com base nas 

definições legais, o qual, juntamente com o próprio projeto, passa a fazer parte integrante deste CONTRATO, 

independentemente de sua transcrição. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Os serviços de gestão administrativa e financeira englobam o desenvolvimento das 

atividades previstas em plano de trabalho necessárias à perfeita execução do projeto. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Não será permitida à CONTRATADA a subcontratação total, bem como a 

subcontratação parcial que delegue a terceiros a execução do núcleo do objeto contratado. 

PARAGRAFO QUARTO: Não será permitida à CONTRATADA a contratação de familiares de agente público que 

exerça cargo em comissão ou função de confiança na CONTRATANTE, para prestação de serviços no âmbito 

desta, conforme determina o art. 7° do Decreto 7.203/2010. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A execução dos serviços ora pactuados observará o regime de empreitada por preço global, previsto no Art. 10, 

inciso II, alínea “a” da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS 

5.1. O valor deste Contrato monta à importância total estimada de R$ 000.000,00 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme detalhamento no Plano de Trabalho. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ 00.000,00 

(XXXXXXXXXXXXX), pela prestação dos serviços de gestão administrativa e financeira deste projeto, conforme 

detalhamento constante nos autos do processo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA deverá incorporar à conta de recursos próprios da CONTRATANTE 

a parcela de ganhos econômicos decorrentes da execução do projeto. 

PARAGRAFO TERCEITO: A CONTRATADA, quando for o caso, deverá, mensalmente, repassar à conta de 

recursos próprios da CONTRATANTE, a parcela relativa ao ressarcimento pela utilização dos bens da 

CONTRATANTE. 

PARAGRAFO QUARTO: Fica vedado à CONTRATANTE o pagamento de débitos contraídos pela 

CONTRATADA a qualquer título, especialmente em relação ao pessoal por esta contratado. 

5.2. Os pagamentos poderão ser realizados a CONTRATADA de maneira antecipada a execução dos serviços, 

nos termos da Orientação Normativa nº 37, de 13 de dezembro de 2011, da AGU, desde que devidamente 

justificado e autorizado pelo coordenador do projeto. 

5.2.1. Os recursos antecipados deverão ser restituídos integralmente a CONTRATANTE no caso de não 

execução dos serviços solicitados pelo coordenador. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes das atividades previstas no presente instrumento 

serão oriundos xxxxxxxxxx e serão aportados diretamente na Fundação de Apoio em conta específica para o 

projeto. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DURAÇÃO E DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato vigerá por XX (XXXX) MESES, até xx/xx/20xx, com eficácia após a sua publicação no Diário 

Oficial da União, ficando desde já estipulada igual data para execução de seu objeto, conforme estabelecido no 

Plano de Trabalho. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: A vigência do contrato poderá excepcionalmente ser prorrogada na hipótese de 

ocorrência de fatos impeditivos ao normal andamento da execução do projeto, por período estrito e necessário ao 

término do impedimento do objeto pactuado, o mediante solicitação da contratante em virtude de necessidade de 

adequação das especificações do Projeto, nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1 A CONTRATADA obriga-se: 

a) executar as atividades visando a implementação e o desenvolvimento do Projeto conforme detalhado no Plano 
de Trabalho; 

b) desenvolver o Projeto na sua sede ou fora dela, quando necessário; 

c) observar fielmente as obrigações estabelecidas no presente CONTRATO e outras orientações que 
formalmente lhe sejam dirigidas pela CONTRATANTE; 

d) cumprir, rigorosamente, todos os prazos fixados no cronograma de atividades, requisitando com antecedência 
necessária os documentos e informações que se façam necessários e que devam ser fornecidos pela 
CONTRATANTE; 
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e) utilizar de seus bens e serviços necessário à execução dos trabalhos; 

f) recolher os valores discriminados a título de ressarcimento, pela utilização de bens e serviços da 
CONTRATANTE, conforme relacionado no Plano de Trabalho; 

g) manter uma conta bancária específica, para a movimentação dos recursos financeiros alocados para a 
execução do Projeto; 

h) aplicar os recursos financeiros oriundos do projeto, de acordo com as finalidades pertinentes à execução deste 
CONTRATO; 

i) incorporar, ao final do projeto, à conta de recursos próprios da CONTRATANTE, a parcela de ganhos 
econômicos decorrentes da execução do projeto; 

j) possibilitar à CONTRATANTE o acompanhamento das operações relativas às movimentações bancárias, bem 
como o acesso à emissão de extratos; 

k) apresentar à CONTRATANTE relatórios semestrais financeiros e das atividades desenvolvidas no âmbito do 
Projeto; 

l) apresentar, consoante o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, à CONTRATANTE prestação de 
contas final até 60 (sessenta) dias contados a partir da data do término da vigência, incluindo relatório de 
avaliação com base nos documentos e nas informações pertinentes, atestando a regularidade das despesas 
realizadas pela CONTRATADA, o atendimento dos resultados esperados no Plano de Trabalho e a relação 
dos bens adquiridos no seu âmbito; 

m) integrar ao patrimônio da CONTRATANTE os materiais e equipamentos adquiridos; 

n) fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo e sempre que solicitado, informações adicionais aos relatórios 
sobre atividades técnicas, administrativas e financeiras decorrentes do presente CONTRATO; 

o) guardar sigilo das informações que lhe forem repassadas pela CONTRATANTE, sendo vedada a sua 
divulgação sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE; 

p) observar a legislação federal que disciplina o regime de aquisição de bens e a contratação de obras e serviços 
pelas Fundações de Apoio, bem como as normas internas da CONTRATANTE e outras normas aplicáveis ao 
presente CONTRATO, especialmente aquelas referentes à relação entre a CONTRATANTE e as Fundações 
de Apoio, à composição das equipes dos projetos, à concessão e ao pagamento de bolsas, ao 
acompanhamento e controle, e à prestação de contas; 

q) submeter-se ao controle finalístico e de gestão pelo órgão máximo da CONTRATANTE; 

r) submeter-se à fiscalização da execução do CONTRATO pelos órgãos competentes; 

s) publicar este instrumento, bem como os relatórios semestrais de execução desta CONTRATO, a relação dos 
pagamentos de qualquer natureza efetuados e a prestação de contas final, em sítio mantido pela 
CONTRATADA na rede mundial de computadores – Internet, nos termos art. 4º-A da Lei nº 8.958/94 

t) manter-se devidamente registrada e credenciada junto aos órgãos competentes; 

u) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

7.2 - A CONTRATANTE / INTERVENIENTE / UNIDADE obriga-se a: 

a) aprovar o Projeto, segundo os pressupostos legais, e este CONTRATO perante as instâncias administrativas 
competentes; 

b) executar as atividades visando à implementação e o desenvolvimento do Projeto conforme detalhado no Plano 
de Trabalho; 

c) exercer a condução técnica, prestando apoio científico e tecnológico necessário ao melhor desempenho da 
CONTRATADA, no desenvolvimento do Projeto; 

d) encaminhar, formalmente, com a necessária antecedência, as informações, documentos, os recursos e os dados que se 
façam indispensáveis à adequada execução do Projeto, objeto do presente CONTRATO, colocando-os à disposição da 
CONTRATADA; 

e) autorizar a participação dos Servidores da CONTRATANTE, conforme relacionados no Plano de Trabalho, 
nos termos da lei e das normativas da CONTRATANTE que disciplinem a matéria, sem que isto implique em 
disposição e/ou prejuízos no desenvolvimento das atividades normais e próprias dos indicados, no cotidiano 
da CONTRATANTE; 
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f) observar as normas internas da CONTRATANTE e outras normas aplicáveis ao presente CONTRATO, 
especialmente aquelas referentes à relação entre a CONTRATANTE e as Fundações de Apoio, à composição 
das equipes dos projetos, à concessão e ao pagamento de bolsas, ao acompanhamento e controle e à 
prestação de contas; 

g) permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações 
existentes em suas próprias dependências, nos termos da legislação regente; 

h) indicar COORDENADOR encarregado das atividades de assessoramento ao planejamento do Projeto o qual, 
conjuntamente com a CONTRATADA, será responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades 
desenvolvidas no âmbito do Projeto; 

i) indicar um servidor para a fiscalização do presente contrato; 

j) implantar sistemática de gestão, controle e fiscalização do contrato de forma a individualizar o gerenciamento 
dos recursos envolvidos; 

k) zelar pelo acompanhamento em tempo real da execução físico-financeira da situação do projeto; 

l) atender a segregação de funções e responsabilidades na gestão do contrato, bem como na sua prestação de 
contas de modo a evitar que a propositura, a homologação, a assinatura, a coordenação e a fiscalização do 
projeto se concentrem em um único servidor, em especial o seu coordenador; 

m) respeitar a segregação de funções e responsabilidades entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA; 

n) acompanhar e avaliar o atendimento dos resultados esperados sobre a execução das atividades previstas no 
Plano de Trabalho; 

o) prestar assessoria à CONTRATADA, considerando-se sua disponibilidade; 

p) tornar públicas as informações sobre a execução do Projeto, tais como valores das remunerações pagas e 
seus beneficiários; 

q) exercer o controle finalístico e de gestão através do seu órgão máximo; 

r) Verificar semestralmente acerca do atendimento por parte da fundação de apoio da divulgação em seu sítio ofício dos 
dados de que trata o Art. 4º-A da Lei nº 8.958/94; 

 

7.3. O COORDENADOR obriga-se: 

a) assessorar no planejamento do Projeto o qual, conjuntamente com a CONTRATADA, será responsável pelo 
acompanhamento e execução técnica das atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto, podendo propor quando 
necessário, alterações no Plano de Trabalho;  

b) exercer a condução técnica, prestando apoio científico e tecnológico necessário ao melhor desempenho da 
CONTRATADA, no desenvolvimento do Projeto; 

c) responsabilizar-se pela elaboração, semestralmente, do relatório técnico, relatando o andamento técnico do projeto, os 
quais devem ser disponibilizados ao público; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS 

A execução das atividades contratuais ora pactuadas será acompanhada e supervisionada pelo COORDENADOR 

e pelo gestor designado na forma da CLÁUSULA SÉTIMA, os quais se incumbirão de proceder anotações, em 

registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe, ainda, 

assegurada a prerrogativa de: 

a) solicitar adições de serviços em conformidade com os objetivos deste contrato; 

b) supervisionar a execução do presente contrato, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 
constantes de suas cláusulas; 

c) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância, pela CONTRATADA, de qualquer exigência; 

d) disciplinar o uso de bens e serviços da CONTRATANTE pela CONTRATADA consoante o art. 6º da Lei nº. 8.958/94. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A supervisão exercida pelo COORDENADOR e pelo gestor designado para fiscalizar o 

contrato na forma da CLÁUSULA SÉTIMA não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela 

completa e perfeita execução do objeto contratual. 
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CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Fica instituído pela CONTRATANTE o COORDENADOR como encarregados de assessorar o planejamento com 

as instâncias técnicas e outros órgãos da CONTRATANTE, sendo responsável pelo acompanhamento e avaliação 

das atividades desenvolvidas no âmbito do Plano de Trabalho objeto do presente Contrato, podendo propor, 

quando necessário, alterações no mesmo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE também indicará através de portaria, nos termos do art. 67 da Lei 

nº 8.666, de 21/06/1993, os servidores que atuarão na fiscalização do presente contrato.: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

As obrigações resultantes do presente contrato deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições 
avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Executado o objeto contratual, será ele recebido na forma preconizada nas disposições da Lei nº 
8.958, de 20/12/1994. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O fiscal designado pela CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços 

executados em desacordo com as condições contratuais e os seus anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas da execução físico-financeiro deverá ser apresentada à CONTRATANTE, e postada em 

sítio mantido pela CONTRATADA na rede mundial de computadores - Internet. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA divulgará semestralmente relatórios indicando os valores 

executados, discriminando a Unidade Acadêmica e a relação dos pagamentos efetuados de qualquer natureza em 

decorrência da execução deste CONTRATO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A prestação de contas final deverá ser encaminhada até 60 (sessenta) dias contados 

a partir da data do término da vigência, e abrangerá os aspectos contábeis, de legalidade, efetividade e 

economicidade sendo instruída com os seguintes documentos: 

a) demonstrativo de receitas e despesas; 

b) cópia dos documentos fiscais; 

c) relação de pagamentos discriminando, quando couber, as respectivas cargas horárias de 
seus beneficiários; 

d) cópias de guias de recolhimento; 

e) atas de seleção pública, se for o caso;  

f) termo de doação dos bens adquiridos.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA elaborará relatório final de avaliação com base nos documentos 

indicados no parágrafo segundo desta cláusula e demais informações relevantes sobre o projeto, atestando a 

regularização das despesas realizadas pela fundação de apoio, o atendimento dos resultados esperados no plano 

de trabalho e a relação dos bens adquiridos em seu âmbito. 

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA manterá em seus arquivos, zelando pela guarda e conservação, os 

documentos fiscais produzidos por força de execução deste CONTRATO, pelo prazo de 10 (dez) anos contados 

a partir da data de aprovação da prestação de contas final. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PESSOAL E DOS ESTUDANTES 

O pessoal envolvido na execução deste CONTRATO guardará seu vínculo e subordinação de origem com a 

instituição a cujo quadro pertencer. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os servidores da CONTRATANTE participantes nas atividades do Projeto atuarão 

em assuntos de sua especialidade, na qualidade de colaboradores esporádicos, e sua participação será de acordo 

com a legislação regente, inclusive normativas da UNIFESSPA, que disciplinem a matéria.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A participação de servidores da CONTRATANTE nas atividades previstas no art. 1º 

da Lei nº 8.958/94, autorizada nos termos da Lei, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo, 

para sua execução, ocorrer a concessão de bolsas de ensino, de pesquisa e de graduação, observadas as 

normativas da UNIFESSPA e outras normas que disciplinem a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando for o caso, o pessoal complementar que a CONTRATADA necessitar para 

a execução dos trabalhos/serviços ora avençados, pelo prazo determinado à vigência deste instrumento, deverá 

atuar estritamente nas ações previstas no Projeto, e não terá vínculo de qualquer natureza com a CONTRATANTE, 

sendo de exclusiva responsabilidade, a qualquer título, da CONTRATADA, inclusive na utilização de pessoal da 

UNIFESSPA. 

PARÁGRAFO QUARTO – Na eventual hipótese de vir a CONTRATANTE a ser demandada judicialmente, em 

relação ao pessoal contratado, a CONTRATADA a ressarcirá de qualquer despesa que, em decorrência, vier a 

ser condenada a pagar em função de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos. 

PARÁGRAFO QUINTO – É vedada a utilização dos contratados referidos no parágrafo terceiro para contratação 

de pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou pesquisadores para prestar serviços ou atender a 

necessidades de caráter permanente da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO – A participação de estudantes em projetos institucionais de prestação de serviços, quando 

tal prestação for admitida como modalidade de extensão, nos termos da normatização própria da CONTRATANTE, 

deverá observar a Lei 11.788/2008. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO USO DE BENS E SERVIÇOS DA CONTRATANTE 

A CONTRATADA poderá, de acordo com a previsão do Plano de Trabalho, utilizar-se de bens e serviços da 

CONTRATANTE, mediante ressarcimento e pelo prazo estritamente necessário à elaboração e execução do 

projeto objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE 

A CONTRATADA não poderá, exceto em curriculum vitae, utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de 
CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios 
diversos, impressos ou outras formas similares, sob pena de imediata rescisão do presente contrato, nos termos previstos na 
cláusula anterior. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA não poderá, outrossim, pronunciar-se, em nome da CONTRATANTE, 

à imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às atividades da CONTRATANTE, bem assim de sua 

atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESERVA DE DIREITOS SOBRE INVENTOS, INOVAÇÕES, TECNOLOGIAS 

E NOVOS CONHECIMENTOS COMERCIALIZÁVEIS E DIREITOS AUTORAIS 

Caso as atividades realizadas sob o presente instrumento ou por este previstas originem diretamente resultados 

materiais representados por inovações tecnológicas, novos conhecimentos aplicáveis a atividades econômicas 

produtivas que propiciem incremento de seu desempenho, aumento da produtividade dos fatores envolvidos, 

otimização do uso de recursos e insumos, ou ainda criações intelectuais possíveis de proteger como propriedade 

de autor, as partes interessadas obrigam-se a reservar os direitos inerentes à propriedade, disposição e utilização 

desses bens ou resultados, para assegurar seu aproveitamento econômico e a apropriação dos benefícios de sua 

exploração econômica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE terá precedência na reivindicação da titularidade dos direitos sobre 

os bens e resultados reservados, conferindo-se à outra parte participação nos benefícios que decorrerem da 

utilização e da exploração econômica desses bens e resultados, a critério da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ao autor ou autores da inovação, do novo conhecimento ou da criação sob reserva, 

será assegurada, nos termos da lei, participação financeira ou remuneração, em contrapartida ao fruto de seu 

trabalho. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A forma de utilização, de apropriação e de exploração dos bens e resultados, bem 

como as condições de participação nos benefícios que daí se originarem, além da remuneração devida ao autor, 

serão objeto de instrumento contratual a ser celebrado entre as partes interessadas, que não poderão recusar-se 
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a celebração desse contrato, sob pena de perda de direitos sobre a apropriação, a utilização e a exploração desses 

bens, ou, ainda, que esta participação ou direitos sejam atribuídos à parte faltosa por arbitramento e considerando 

apenas o aporte individual para a obtenção do resultado material a partilhar. 

PARÁGRAFO QUARTO - Incumbe à CONTRATADA executora das atividades realizadas sob o presente 

instrumento ou nele previstas: 

a) assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que esses tenham sido 
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob as cautelas legais 
exigíveis; 

b) manter, periodicamente e com exatidão, informada a CONTRATANTE sobre o andamento das 
atividades em questão, assegurando à estas condições para avaliar a antever os resultados 
previsíveis e alcançados; 

c) informar a todos os envolvidos nas atividades realizadas sobre suas responsabilidades, obrigações 
e direitos, em decorrência dos termos da presente cláusula; 

d) assegurar, previamente, da anuência ou da observância estrita de todos os envolvidos nas 
atividades realizadas nos termos da presente cláusula; 

e) antecipar as providências cabíveis para assegurar a reserva dos direitos sobre bens e resultados 
alcançados em tempo hábil, para que prejuízo algum a esses direitos venha a ocorrer, acautelando-
se para ser respeitada a precedência da UNIFESSPA na reivindicação da titularidade desses direitos, 
além da integridade dos termos da presente cláusula; 

f) colocar à disposição da CONTRATANTE toda a documentação e informação hábil e suficiente para 
possibilitar-lhe avaliar, dimensionar, bem como instruir toda e qualquer ação ou providência 
relacionada com direitos e interesses decorrentes da execução da presente cláusula. 

PARÁGRAFO QUINTO - As solicitações de providências dirigidas à CONTRATANTE, pela parte interessada, ou 

comunicações a que esteja obrigada a fazer, devem ser processadas por meio de expedientes escritos e 

devidamente formalizados, assegurando-se de seu recebimento pelo órgão competente para o atendimento às 

solicitações ou às providências necessárias decorrentes da comunicação feita, sob pena de a ele ser atribuída a 

responsabilidade por qualquer prejuízo, dano ou lesão a direito, interesse ou faculdade que incumba 

individualmente ou em comum às partes envolvidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

O não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações contratuais assumidas ou a infringência dos preceitos legais 
pertinentes, ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência, sempre que forem constatadas falhas de pouca gravidade; 

b) multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre a parcela não executada do contrato, devidamente 
atualizado, quando deixar de cumprir, no todo ou em parte, qualquer das obrigações assumidas, o 
que não impede a rescisão contratual e outras penalidades; 

c) multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, devidamente atualizado, na 
hipótese de, já tendo a CONTRATADA sofrido punição na forma prevista na alínea anterior vir ela a 
cometer novamente falta que enseje a aplicação igual sanção, sem prejuízo da imediata rescisão do 
contrato e aplicação das demais penalidades cabíveis; 

d) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a UNIFESSPA, por até 02 (dois) anos, na 
hipótese de rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando a 
CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida 
de má fé. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de natureza pecuniária, sempre que possível, serão descontadas de créditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As penalidades previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada 

a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivo para rescisão do presente 
contrato, pela CONTRATANTE: 

 o não cumprimento das cláusulas contratuais; 

 o cumprimento irregular das cláusulas contratuais; 

 o atraso injustificado do início da execução do objeto contratual; 

 a paralisação das atividades contratuais sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

 a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 

 o desatendimento das determinações regulares do representante da CONTRATANTE designado 
para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, assim como as de seus superiores; 

 o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas em registro próprio, lavrado pelo 
representante da CONTRATANTE; 

 a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo 
exclusivo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

 razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela autoridade competente e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente 
contrato; 

 a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constituem motivos para rescisão do presente contrato, pela CONTRATADA: 

a) supressão do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento 
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório, quando for o caso, de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja 
normalizada a situação; 

c) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; 

d) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica reconhecido o direito da Administração, em caso de rescisão administrativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÔES 

Poderá este Contrato ser objeto de alteração, nas hipóteses e condições estabelecidas em lei, observando-se as 

formalidades legais e mediante assinatura de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

A publicação resumida do presente contrato na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, 

será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº. 8.666, de 

21/06/1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Federal da 1ª Região, Subseção Judiciária de Marabá, Estado do Pará, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos deste Contrato, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 E, por assim estarem de acordo, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para que produza seus efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo, que também o subscrevem. 

Marabá,           de                                  de 2018. 

 

 

 

Prof. Dr. Maurílio de Abreu Monteiro 
Reitor da Unifesspa 
P/ CONTRATANTE 

 Fundação de Apoio 
P/ CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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