RESOLUÇÃO Nº 57, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.
Aprova o Manual de Procedimentos - Compras e
Contratações do Tribunal de Justiça de Roraima.
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição
plenária, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de revisão e atualização das normas de tramitação dos
procedimentos administrativos, que visem à aquisição de bens e/ou contratação de serviços
no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as atribuições dos Gestores e Fiscais de
Contratos.
CONSIDERANDO a necessidade de atingir os itens que integram a meta 11 definida pelo
Planejamento Estratégico: Finalizar 90% dos processos de contratações de bens e serviços
no prazo padrão, até Dezembro de 2014.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituído o "MANUAL DE PROCEDIMENTOS – Compras e Contratações" 1ª
Edição Ano-2014, conforme Anexo Único desta Resolução, que Estabelece a rotina a ser
observada pelas unidades administrativas do Tribunal de Justiça de Roraima em
procedimentos relativos à compras e contratações.
Art. 2º. Atualizar anualmente o "MANUAL DE PROCEDIMENTOS – Compras e
Contratações".
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as Portarias n.º 410/2012, n.º 284/2003 e as disposições em contrário
contidas na Resolução n.º 53/2014 e na Portaria GP n.º 738/2012.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Des.ª TÂNIA VASCONCELOS DIAS
Presidente
Des. ALMIRO PADILHA
Vice-Presidente
Des. RICARDO OLIVEIRA
Corregedor-Geral de Justiça
Des. MAURO CAMPELLO
Membro
Dr. LEONARDO CUPELLO
Juiz Convocado
Dr.a ELAINE CRISTINA BIANCHI
Juíza Convocada
Dr. MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Juiz Convocado
Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Boa Vista, n. 17, ed. 5417, p. 02, 19. Dez. 2014.

http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20141219.pdf
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS
COMPRAS E CONTRATAÇÕES

MISSÃO
Levar a Justiça a todos, de forma igualitária, ágil, acessível e
transparente, garantindo a dignidade e cidadania.

VISÃO
Ser reconhecido, até dezembro de 2014, como um Poder célere,
confiável, acessível e democrático em toda a sua jurisdição.
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Credibilidade, Ética, Transparência, Probidade, Imparcialidade,
Acessibilidade, Modernidade, Responsabilidade social e ambiental
e Celeridade.
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APRESENTAÇÃO
O Manual de Procedimentos busca orientar da melhor forma possível os sistemas
de compras, contratações e gestão contratual delimitando os procedimentos das rotinas
administrativas, promover a necessária padronização sem necessariamente burocratizar o
fluxo do processo, tornando mais ágil, confiável e oportuno à troca de informações entre as
áreas envolvidas nas atividades de suporte, a fim de proporcionar condições seguras aos
dirigentes das unidades na aplicação dos recursos sob sua responsabilidade de forma
eficiente, e contribuindo, para o fortalecimento e otimização dos resultados da gestão.
A primeira parte apresenta os aspectos gerais, constando uma contextualização
entre as necessidades de subsidiar a atividade principal (prestação jurisdicional) e as
atividades de suporte (compras, contratações e a gestão contratual) do Poder Judiciário, bem
como os objetivos, a finalidade, atribuições, abrangência e as principais atividades de gestão
com o seu raio de atuação e seu posicionamento na Estrutura Organizacional.
Na próxima etapa serão definidos os processos preliminares e licitatórios das
compras/contratações e as particularidades da gestão contratual, demonstrando
sistematicamente e padronizando os procedimentos. Esse modelo adotado busca ênfase no
gerenciamento célere com foco nos atos administrativo-financeiros, que possibilitará o
acompanhamento e o conhecimento da composição das despesas de cada área, alinhando a
execução orçamentária e financeira com o planejamento estratégico, e definir os processos

os fluxogramas de cada processo.
A última parte visa à implantação de ferramentas, tais como: formulários de
solicitações e o Check List, que tende a padronizar as solicitações e a reduzir equívocos na
gestão contratual, a criação desses modelos de formulários serão utilizados pelos Fiscais de
Contratos na execução de suas atividades e a legislação aplicável.

Desa. Tânia Vasconcelos
Presidente
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1. A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DOS RECURSOS NO AUMENTO DA EFICIÊNCIA
A prestação do serviço jurisdicional é a atividade primordial do Poder Judiciário
do Estado de Roraima, materializada por meio das decisões proferidas pelos Magistrados em
todas as serventias de 1ª e 2ª Instâncias, ou seja, é o “produto” (decisão judicial) que
entregamos ao nosso “cliente” (jurisdicionado).
Dentre os insumos básicos necessários para tornar tangível o “produto” entregue
pelo Poder Judiciário ao seu “cliente”, destacam-se o consumo dos seguintes produtos:
papel, os cartuchos de toner para impressoras, água, energia, telefone e combustível que
são utilizados indistintamente por todas as serventias judiciais, cujo consumo das unidades
da 1ª e 2ª Instância em todas as Comarcas.
O aumento da eficiência passa, necessariamente, pelo clichê “fazer mais com
menos”, que resulta da qualificação da força de trabalho, da racionalização do método e da
otimização dos recursos, sendo esta última, medida pela relação entre quantidades
produzidas sobre recursos empregados (meios).
Portanto, o passo inicial para identificar o padrão de consumo básico de cada
unidade, a partir do qual será possível adotar as seguintes medidas:
•

Identificar os modelos de gestão cartorária e administrativa quanto aos
recursos mais eficientes;

•

Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização na

•

Revisar as necessidades e implantar controles efetivos;

•

Trabalhar a sensibilização para a redução de desperdícios pelos magistrados,
servidores e jurisdicionados;

•

Estabelecer a relação padrão de consumo vs. produtividade para cada
serventia; e

•

Otimizar o uso dos recursos materiais com vista a reduzir o custo do processo
julgado conforme estabelece a Meta 13 do Plano Operacional de Gestão
2013-2014.
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2. METODOLOGIA PARA FORMULAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTO

Ao permitir que o processo produtivo seja realizado de forma mais eficiente,
alinhado ao objetivo estratégico de “garantir a agilidade nos trâmites judiciais e
administrativos”, instituído pelo Plano Operacional de Gestão 2013-2015.
O projeto de reestruturação das unidades administrativas e jurisdicional possui o
foco no fluxo do processo produtivo com o intuito de se obter melhores resultados.
Foram analisados onde estão alocados os recursos orçamentários do Tribunal de
Justiça, e a constatação foi que 98% dos recursos utilizados pelo TJRR (descontados o valor
referente da despesa com pessoal e encargos), são direcionados para compras e
contratações.
Seguindo esse modelo, inicialmente houve a qualificação dos servidores por
meio do curso Gestão de Processos Organizacionais, realizado no período de 02 a 04 de abril
de 2014, com o Professor Joel Solon Farias de Azevedo.
Na sequencia a Desembargadora Presidente Tânia Vasconcelos deixou a cargo da
servidora Elaine Almeida, a elaboração do projeto de reestruturação do Poder Judiciário. Os
mapeamentos do fluxo judicial foram feito pelas servidoras Taináh Westin e Inaiará Sá e o
fluxo administrativo foi coordenado pelo servidor Bruno Furman.
Considerando o grande número de atividades que envolviam vários setores e o
alto grau de complexidade, incluindo aspectos jurídicos e técnicos específicos, foram
MANUAL DE PROCEDIMENTOS | 1º EDIÇÃO - ANO 2014
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mapear e formular a melhor rotina de atividade.
Consequentemente foram compiladas e validadas as informações, com os
seguintes servidores: Bruno Furman – Núcleo de Controle Interno, Priscila Ramos –
Secretaria de Gestão Administrativa, Rosalvo Ribeiro – Divisão de Acompanhamento e
Gestão de Contratos, Milena Ferreira – Seção de Acompanhamento de Contratos, Claudia
Raquel Francez – Secretaria de Infraestrutura e Logística, Ana Cristina dos Anjos – Divisão de
Gestão Patrimonial, Alexandre Guilherme Lopes – Divisão de Manutenção, Ranieri Rocha –
Seção de Infraestrutura de Redes e Valmir Knasel – Seção de Service Desk.

ÁREAS/SETORES/RESPONSÁVEIS

SIGLAS

SECRETARIA GERAL

SG

ASSESSORIA JURÍDICA SG

AJ-SG

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SIL

ASSESSORIA JURÍDICA SIL

AJ-SIL

DIVISÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL

DGP

SEÇÃO DE GESTÃO DE BENS MÓVEIS

SGBM

SEÇÃO DE GESTÃO DE BENS IMÓVEIS E ALIENAÇÕES

SGBIA

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

SAL

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

DSG

SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

SSG

SEÇÃO DE TRANSPORTE

ST

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SGA

ASSESSORIA JURÍDICA SGA

AJ-SGA

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS

DAG

SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

SAContratos

SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS

SACompras

SEÇÃO DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS

SPA

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SOF

SECRETARIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

STI

FISCAL DO CONTRATO

FISCAL

GESTOR DO CONTRATO

GESTOR

EMPRESA FORNECEDORA/ CONTRATADA

CONTRATADA

SETOR DEMANDANTE

DEMANDANTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL

ASSESSORIA JURÍDICA CPL

AJ-CPL
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4. COMPRAS E CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO
A compra, representada por uma parcela significativa dos gastos públicos,
merece uma ponderável atenção da Administração. Nessa linha de pensamento destacam-se
abaixo algumas noções práticas sobre Compras no Serviço Público, de maneira a facilitar
melhor o entendimento desse estágio da despesa.
Quando se decide comprar, todos os seus aspectos devem ser qualificados,
quantificados e analisados, avaliando-se a sua necessidade para aquele momento, pois uma
boa compra depende de uma boa requisição, sendo verdadeira também a afirmação de que
uma má requisição resulta em consequências desastrosas.
a) Fundamentação Legal:
FEDERAIS/ESTADUAIS
Constituição Federal;
Lei nº 4.320/64;
Lei nº 8.666/93, de
21/06/1993;
Lei nº 10.520/02, de
17/07/2002;
Decreto nº 7.892 de
23/01/2013;
Decreto nº 3.555 de
08/08/2000;
Decreto nº 5.450 de
31/05/2005;
Lei nº 418 de 15/01/2004;

NORMATIVOS INTERNOS
Portaria Presidencial TJRR n.º 284, de
02/05/2003;
Portaria Presidencial TJRR n.º 306, de
27/02/2014;
Portaria Presidencial TJRR n.º 342, de
13/03/2014;
Resolução TJRR nº 35, de 02/08/2006;
Resolução TJRR n.º 15, de 17/04/2013.

NORMATIVOS EXTERNOS
Resolução CNJ nº 182, de 17/10/2013;
Resolução CNJ nº 169, de 31/01/2013;
Instrução Normativa STN nº 02,
30/04/2008;
Instrução Normativa STN nº 04,
12/11/2010;
Instrução Normativa STN nº 06,
23/12/2013 (atualização da IN-02);

de
de
de

Resolução TJRR n.º 26, de 07/06/2006.
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forma objetiva essa ação, devendo a Administração curvar-se a dois princípios fundamentais:
a definição precisa do seu objeto e a existência de recursos orçamentários que venham
garantir o pagamento resultante.
Assim está determinado no citado artigo 14, in verbis:
Art. 14 – Nenhuma compra será feita sem a adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de
nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver
dado causa.

Dessa forma, medidas preliminares são tomadas com vistas à satisfação dos
termos da lei, isto é, definir com precisão o que se quer adquirir ou contratar indicando os
recursos orçamentários necessários para satisfazer a obrigação decorrente, ou seja, o
pagamento do bem comprado ou do serviço prestado.

Os dirigentes das áreas do Poder Judiciário são os responsáveis pelo pedido de
aquisição de bens (compras) ou contratação (serviço) e realização das atividades referentes
aos Procedimentos Preliminares, Compra Direta, Licitação, mediante os seguintes
procedimentos.

CASOS ESPECÍFICOS A SEREM OBSERVADOS

•

Os procedimentos para solicitação, contratação, execução e recebimento de obras de
engenharia deverão obedecer ao disposto na Resolução n.º 114/2010 do Conselho
Nacional de Justiça, bem como às demais normas internas específicas do TJRR que dela
decorrerem.

•

Os procedimentos para solicitação, contratação, execução de serviços terceirizados
deverão o obedecer também ao disposto na Resolução n.º 015/2013 do Conselho
Nacional de Justiça, bem como às demais normas internas específicas do TJRR inerentes
ao tema.
Os procedimentos para solicitação, contratação, execução de serviços de soluções de TI
deverão o obedecer também ao disposto na Resolução n.º 182/2013 do Conselho
Nacional de Justiça, bem como às demais normas internas específicas do TJRR inerentes
ao tema.
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4.1.

Dispensa e inexigibilidade de Licitação – Contratação Direta
No caso da realização da contratação direta o processo deverá seguir os

procedimentos abaixo descritos.
TABELA 01 - Compras Diretas – Dispensas/Inexigibilidades
ATIVIDADES
1. Identificar, justificar e descrever a necessidade e a quantidade da aquisição e/ou
contratação de determinado serviço e/ou material:
• Providenciar as especificações do material e/ou serviço com a minuta do
projeto básico devidamente assinado;
• Especificar os prazos de entregas, condições de fornecimentos;
• No caso de obras ou serviços de engenharia, soluções de TI e suprimento de
fundos, obedecerão a resoluções próprias;
2. Providenciar a adequação da minuta do projeto básico.
3. Providenciar a cotação de preços.
• Quando necessário confirmar com o setor demandante a adequação da
cotação com a solicitação.
4. Formalizar do Projeto Básico e, caso seja identificada obrigação futura, encaminhar os
autos a DAGC para confecção da minuta contratual.
5. Aprovar o Projeto Básico e a minuta contratual, quando for o caso, e encaminhar a
documentação à SEÇÃO DE PROTOCOLO GERAL para a autuação do procedimento
administrativo.
6. Informar a disponibilidade orçamentária e verificar se já foi executada a despesa da
mesma natureza no exercício em curso.
• Observar o Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual vigentes;
• Classificar a natureza da despesa e o programa de trabalho apropriado à
solicitação.
7. Analisar a solicitação e deliberar pelo prosseguimento ou não da contratação,
determinando alterações quando necessárias.
8. Verificar a possibilidade de contratação direta.
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9. Reconhecer a inexigibilidade/dispensa da licitação.
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RESPONSÁVEL

SETOR DEMANDANTE

SPA
SACompras
SPA
SGA

SOF

SECRETARIA GERAL
AJ-SGA
SGA

10. Ratificar a inexigibilidade/dispensa da licitação.

SG

11. Emitir a Nota de Empenho.

SOF

12. Acompanhar a entrega.
• Recebimento dentro do prazo, quantidade, marca/modelo, em funcionamento,
validade, tipos de garantias e demais situações.
• Providencia a juntada da nota fiscal, atestada pela SEFAZ-RR (se for por
empresa registrada no estado de RR), com o recebimento definitivo e as
devidas certidões (SICAF e trabalhista), despacha informando a tempestividade
e todas as regularidades para pagamento:
o Nos casos de material permanente encaminha para SEÇÃO DE
GESTÃO DE BENS MÓVEIS para o registro no sistema.
o Nos casos de material de consumo encaminha para SEÇÃO DE
ALMOXARIFADO para o registro no sistema.
13. Verificar a instrução e efetuar o pagamento.
14. Efetuar os registros, quando houver contrato deve ser registrado após a
formalização.

FISCAL

SOF
SAContratos
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4.2.

Procedimentos Preliminares para Aquisição de Materiais e/ou

Contratação de Serviços
Nas aquisições de materiais e/ou contratações de serviços faz-se necessário à
abertura do Processo Administrativo para salvaguardar os documentos elaborados, com o
devido encaminhamento da área interessada para apreciação e autorização pela autoridade
superior (ordenador de despesas), com o seguinte andamento:
TABELA 02 - Procedimentos Preliminares para Aquisição e/ou Contratação de Serviços
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ATIVIDADES
1. Identificar, justificar e descrever a necessidade e a quantidade da aquisição e/ou
contratação de determinado serviço e/ou material:
• Providenciar as especificações do material e/ou serviço com de parte da
minuta do projeto básico/termo de referência1 devidamente assinada, no
caso de obra ou serviço de engenharia e soluções de TI, obedecerão a
resoluções próprias;
• Especificar os prazos de entregas, condições de fornecimentos;
2. Providenciar a adequação da minuta do projeto básico/termo de referências.
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3. Providenciar a cotação de preços.
• Quando necessário confirmar com o setor demandante a adequação da
cotação com a solicitação.
4. Formalizar do Termo de referência/Projeto Básico e, caso seja identificada obrigação
futura, encaminhar os autos a DAG para confecção da minuta contratual.
5. Aprovar o Termo de referência/Projeto Básico e a minuta contratual, quando for o
caso, e encaminhar a documentação à SEÇÃO DE PROTOCOLO GERAL para a autuação do
procedimento administrativo.
6. Informar a disponibilidade orçamentária.
• Observar o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual vigentes;
• Classificar a natureza da despesa e o programa de trabalho apropriado à
solicitação.
7. Analisar a solicitação e deliberar pela abertura ou não de processo licitatório,
determinando alterações quando necessárias.
• Em caso de negativa embasar a decisão e comunicar ao solicitante.

RESPONSÁVEL

SETOR DEMANDANTE

SPA
SACompras
SPA
SGA

SOF

SG

Itens obrigatórios no Termo de Referência/Projeto Básico:
TABELA 03 - Itens obrigatórios no Termo de Referência/Projeto Básico – (Responsáveis)
1. Introdução; (Setor Demandante)

2. Objeto; (Setor Demandante)

4. Especificação do objeto; (Setor
Demandante)

5. Habilitação; (Setor Demandante)

7. Orçamento estimado; (SPA)

8. Das obrigações; (SPA)

10. Alteração, reajuste e rescisão
contratual; (SPA)

11. Penalidades; (SPA)

1

3. Finalidade/Justificativa; (Setor
Demandante)
6. Prazo e local de entrega; (Setor
Demandante)
9. Acompanhamento, fiscalização e
pagamento; (SPA)
12. Disposições finais; (SPA)

O setor demandante providenciará os seis primeiros itens da TABELA 03, quando houver contrato/ata anterior
juntar na solicitação.
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4.3.

Processo licitatório
Licitação é a maneira pela qual a Administração Pública seleciona a proposta mais

vantajosa para comprar ou contratar suas despesas, em conformidade com os princípios
básicos que lhe são correlatos.

PROCESSO LICITATÓRIO
Segundo o art. 37, XXI, da Constituição Federal, as obras, serviços,
compras e alienações, ressalvados os casos de dispensa e inexigibilidade
previstos em lei, devem ser contratados mediante processo de licitação
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta.
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O art. 3º da Lei 8.666/1993 estabelece, por sua vez, que a licitação
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
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O processo licitatório obedece aos seguintes procedimentos:
TABELA 04 – Processo licitatório
ATIVIDADES
1. Elaborar a minuta do edital;
2. Analisar juridicamente e aprovar da minuta do edital;
3. Publicar o edital/republicar o edital;
4. Realizar o certame/julgar a documentação e proposta;
5. Declarar o vencedor e adjudicar;
6. Homologar do certame e publicar do resultado.

RESPONSÁVEL
CPL
AJ-CPL
CPL
SG

FLUXOGRAMA 03 – Processo licitatório
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4.4.

Formalização das Atas de Registro de Preços
O Sistema de Registro de Preços consiste no registro formal de preços para

eventuais aquisições de bens ou em situações especiais na contratação de serviços. Os
procedimentos para o registro são iniciados com uma licitação para escolha dos
fornecedores que, depois de homologada pela autoridade competente, é seguida pela
assinatura da Ata de Registro de Preços.
As vantagens são a agilidade e segurança na contratação, economia, redução do
número de licitações, além da transparência do processo. Geralmente é utilizada para
aquisições de materiais, produtos ou gêneros de consumo contínuo e de grande volume e
caso exista a necessidade de contratações frequentes.

TABELA 05 – Formalização das Atas de Registro de Preços
ATIVIDADES
1. Formalizar a ata de registro de preço;
• Assinatura, publicação, republicação trimestral e outras atividades que forem
necessárias;
• O procedimento administrativo (PA Pai) que originou a ARP ficará a cargo da
SEÇÃO DE COMPRAS;
• Será aberto novo procedimento administrativo (PA Filho) que será
acompanhado os pedidos e pagamentos da ARP, ficará a cargo do FISCAL.
2. Registrar a ata de registro de preço;
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3. Publicar a portaria de designação do fiscal;
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RESPONSÁVEL

SGA

SACompras
SECRETARIA
DEMANDANTE
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5. OS FISCAIS E GESTORES DOS CONTRATOS E COMPRAS

5.1.

Definição
A GESTÃO tem como objetivo zelar pelo reequilíbrio

econômico-financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de
questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de
vencimento, de prorrogação, etc. É um serviço administrativo propriamente dito, que pode ser exercido por uma pessoa ou um setor.
Entretanto, a fiscalização é exercida necessariamente por

HÁ DIFERENÇAS
Não se deve confundir
GESTÃO com GESTOR
(FISCAL) de contrato.
A
gestão
é
a
administração de todos
os contratos, e a
fiscalização é pontual.

um representante da Administração, que pode ser chamado de Fiscal, especialmente
designado, como preceitua a lei, que cuidará pontualmente de cada contrato.
Este servidor que representa a administração deve agir de forma pró-ativa e
preventiva, observar o cumprimento, pela contratada, das regras previstas no instrumento
contratual, buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia.

5.2.

A obrigatoriedade do artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei

8.666/93
A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante
da administração, designado por meio de portaria exarada pela Secretaria Demandante das
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aquisições de materiais e/ou contratações dos serviços.
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O fiscal deverá adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste,
tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. As decisões e providências que
ultrapassarem a sua competência deverão ser encaminhadas a seus superiores, em tempo
hábil, para a adoção das medidas convenientes.
Lei 8.666/93
Art. 67. A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administração especialmente designado, permitida a
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.
o

§ 1 O representante da Administração anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

o

§ 2 As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do representante deverão ser solicitadas a
seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.

5.3.

Designação do Fiscal
O fiscal e o fiscal substituto serão designado pelo titular da secretaria

demandante através de portaria publicada no Diário da Justiça Eletrônica (DJe) e juntado nos
autos.
O fiscal deve ter conhecimento técnico do objeto do contrato, ou um servidor
capacitado para tal, sendo necessária a sua indicação no próprio instrumento contratual ou
formalizado por meio de portaria definindo suas atribuições e competências.

5.4.

Atribuições do Fiscal
A

eficiência

de

um contrato

está diretamente

relacionada com

o

acompanhamento de sua execução. O fiscal do contrato tem grande responsabilidade pelos
seus resultados, devendo observar o cumprimento, pela contratada, das regras técnicas
previstas no instrumento contratual.
Conforme preconiza o artigo 66 da Lei 8.666/93, o contrato deverá ser executado
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas estabelecidas e as normas constantes da
citada lei, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

•

Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;

•

Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de
serviços foi cumprida integral ou parcialmente;

•

Adequar o Relatório de Acompanhamento de Contratos (RAC) todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, sugerindo à secretaria
demandante (gestor técnico) à regularização das faltas ou defeitos
observados;

•

Atestar as notas fiscais encaminhar à unidade competente para pagamento;

•

Comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas
passíveis de penalidade, após notificar a contratada para defesa prévia;
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Estão relacionadas às atribuições do fiscal de contrato:
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•

Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao
contrato sob sua responsabilidade;

•

Encaminhar à autoridade competente os eventuais pedidos de modificações
contratuais, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela
contratada;

•

E atividades que demandem o conhecimento técnico do Fiscal.

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações
futuras. O SRP não é uma nova modalidade de licitação. Após efetuar os procedimentos do
SRP, é assinada uma Ata de Registro de Preços – ARP, documento de compromisso para
contratação futura, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e
condições a serem praticadas.
Para Hely Lopes Meirelles, registro de preços é o sistema de compras pelo qual os
interessados em fornecer materiais, equipamentos ou serviços ao poder público concordam
em manter os valores registrados no órgão competente, corrigidos ou não, por um
determinado período e fornecer as quantidades solicitadas pela Administração no prazo
previamente estabelecido. No entanto, é importante ressaltar que a Administração Pública
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não é obrigada a contratar quaisquer dos itens registrados. Essa é uma característica
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peculiar do SRP.

6.1.

Execução e Acompanhamento das Atas de Registros de Preços
TABELA 06 – Execução e Acompanhamento das Atas de Registro de Preços

1. Encaminhar o pedido devidamente justificado à secretaria demandante, acompanhado de
toda a documentação necessária:
• Registro no sistema e as certidões de regularidade da empresa;
2. Corroborar com o pedido ou solicitar esclarecimento;
3. Informar disponibilidade orçamentária.
• Deve ser obsevado o Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual vigentes;
• Classifica a natureza da despesa e o programa de trabalho apropriado à solicitação.
4. Autorizar a emissão da nota de empenho;
5. Emitir a nota de empenho;
6. Distribuir a nota de empenho quando não houver a formalização do contrato.
• Quando for houver a necessidade de formalização do contrato ficará a cargo da
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS.
7. Acompanhar a entrega
• Recebimento dentro do prazo, quantidade, marca/modelo, em funcionamento,
validade, tipos de garantias e demais situações.
• Providencia a juntada da nota fiscal, atestada pela SEFAZ-RR (se for por empresa
registrada no estado de RR), com o recebimento definitivo e as devidas certidões
(SICAF e trabalhista), despacha informando a tempestividade e todas as regularidades
para pagamento:
o Nos casos de material permanente encaminha para SEÇÃO DE GESTÃO DE
BENS MÓVEIS para o registro no sistema.
o Nos casos de material de consumo encaminha para SEÇÃO DE
ALMOXARIFADO para o registro no sistema.
o NOS CASOS DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA
ARP, OBSERVAR O SUBITEM 6.1.1.
8. Verificar a instrução e efetuar o pagamento.
9. Informar com relatórios para SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS sempre que forem
finalizados os pedidos.

RESPONSÁVEL

FISCAL
SECRETARIA
DEMANDANTE
SOF
SG
SOF
FISCAL

FISCAL

SOF
FISCAL
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ATIVIDADES
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6.1.1. Casos de Irregularidades na Execução e Acompanhamento das
Atas de Registro de Preços

TABELA 07 – Casos de Irregularidades na Execução e Acompanhamento das Atas de Registro de Preços

1. Verificar a existência de falha na execução da Ata de Registro de Preço, o fiscal deverá:
• Notificar a empresa para apresentar defesa prévia no prazo de 5(cinco) dias úteis.
• Transcorrido o prazo, com ou sem defesa prévia, encaminha a análise conclusiva
contextualizando o fato para SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA2.
2. Analisar a irregularidade apontada pelo fiscal:
• Notificar a contatada para ciência da decisão;
• Aguardar o prazo para apresentação do recurso, se for o caso;
• Registrar a penalidade, se houver.
3. Qualquer alteração na ARP, providenciar o registro.
4. Após regularização, tratar como andamento normal da ARP’s.

2

RESPONSÁVEL

FISCAL

SGA

SACompras
FISCAL

A análise conclusiva contextualizando dos fatos tem como objetivo explicar todos os fatos ocorridos,
corroborando ou não com a contratada na defesa prévia, as ações tomadas pelo fiscal para sanar as
pendências, bem como a sugerir aos seus superiores as medidas e posicionamentos que podem ser realizadas
para solução dos problemas.
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26

FLUXOGRAMA 06 – Casos
asos de Irregularidades na Execução e Acompanhamento das Atas de
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Registro de Preços
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7. ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS CONTRATOS
Segundo a Lei de Licitações e Contratos, art. 2º, parágrafo único, contrato
administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública
e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a
estipulação de obrigações recíprocas.

7.1.

Execução e Acompanhamento de Contratos Não Continuados
Contratos Não Continuados são:
•

Aqueles que têm por escopo a obtenções de produtos e/ou contratações de
serviços específicos, com duração adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, ou seja, seus efeitos financeiros não ultrapassam o período
de 31 de dezembro.

•

A vigência destes contratos pode ultrapassar o exercício financeiro em que
for celebrado, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro.

TABELA 08 – Execução e Acompanhamento de Contratos Não Continuados

1. Emitir as vias e numerar os contratos.
2. Formalizar os contratos:
• Colher assinatura das partes;
• Publicar o extrato do contrato;
• Encaminhar as cópias do contrato para o representante.
3. Nomear o fiscal do contrato
4. Verificar a necessidade de juntada de documentação prévia, se estabelecido em contrato.
• Acompanhar a execução do contrato emitindo ordem de serviço, se for o caso.
5. Atestar a nota fiscal, certidões de regularidade, atesto da SEFAZ-RR, RAC.
• Caso haja irregularidades, encaminhará a SGA após pagamento.
6. Verificar a instrução e efetuar o pagamento.
7. Registrar o pagamento
8. Acompanhar o contrato ou instruir para o arquivamento.

RESPONSÁVEL
SAContratos

DAG
SECRETARIA
DEMANDANTE
FISCAL

SOF
SAContratos
FISCAL
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7.2.

Execução e Acompanhamento de Contratos Continuados
Contratos Continuados são:
•

Aquele cuja interrupção possa comprometer as atividades do Tribunal
e cuja continuidade deva estender-se por mais de um exercício
financeiro;

•

São serviços continuados em que, via de regra, não há alocação
contínua de empregados da contratada nas dependências do
Tribunal, nem dedicação exclusiva.

TABELA 09 – Execução e Acompanhamento de Contratos Continuados
RESPONSÁVEL
SAContratos
DAG
SECRETARIA
DEMANDANTE
FISCAL
SOF
SAContratos

FISCAL

SOF
SOF
SACompras
AJ-SGA
SGA
SG
SOF
DAG
SAContratos
FISCAL
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ATIVIDADES
1. Emitir as vias e numerar os contratos.
2. Formalizar os contratos:
• Colher assinatura das partes;
• Publicar o extrato do contrato;
• Encaminhar as cópias do contrato para o representante.
3. Nomear o fiscal do contrato.
• Informar a nomeação do fiscal para SAContratos.
4. Verificar a necessidade de juntada de documentação prévia, se estabelecido em contrato.
• Acompanhar a execução do contrato emitindo ordem de serviço, se for o caso.
5. Atestar a nota fiscal, certidões de regularidade, atesto da SEFAZ-RR, RAC.
• Caso haja irregularidades, encaminhará a SGA após pagamento.
6. Verificar a instrução e efetuar o pagamento.
7. Registrar o pagamento.
8. Acompanhar o contrato.
Observar as atividades de irregularidades (ver fluxograma 10)
9. Instruir os autos para prorrogação, quando for o caso, apresentar justificativas,
concordância da empresa, certidões de regularidades fiscais e declaração de antinepotismo,
ou informar a necessidade de nova licitação com a antecedência de:
• 120 dias antes do vencimento do contrato (licitação);
• 90 dias antes do vencimento do contrato (prorrogação)
10. Calcular o índice de reajuste a ser aplicado, se for o caso.
11. Informar disponibilidade orçamentária.
• Deve ser obsevado o Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual vigente;
• Classifica a natureza da despesa e o programa de trabalho apropriado à solicitação.
12. Cotar o preço e analisar a vantajosidade, se necessário negociar com a empresa, e
analisar a documentação juntada pelo fiscal para a prorrogação.
13. Analisar juridicamente.
14. Manifestar pela prorrogação.
15. Deliberar e autorizar a emissão da nota de empenho.
16. Emitir a nota de empenho.
17. Formalização dos aditivos:
• Colher assinatura das partes;
• Publicação do extrato do aditivo;
• Encaminhar as cópias dos aditivos para o representante.
18. Registrar o aditivo.
19. Acompanhar a execução do contrato.
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Execução e Acompanhamento de Contratos Terceirizados
Contratos Terceirizados são aqueles:
•

Cuja interrupção possa comprometer as atividades do Tribunal e cuja
continuidade deva estender-se por mais de um exercício financeiro;

•

Que tem como objeto a prestação de serviço executado por terceiros
contratados, consistente em atividades acessórias, instrumentais ou
complementares àquelas essenciais ou finalísticas do Tribunal;

•

Que, via de regra, os empregados da contratada são alocados para trabalhar
continuamente nas dependências do Tribunal, muitas vezes com dedicação
exclusiva. A execução dos serviços segue uma rotina específica estabelecida e
supervisionada pelo fiscal.
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TABELA 10 – Execução e Acompanhamento de Contratos Terceirizados
ATIVIDADES
1. Emitir as vias e numerar os contratos:
2. Formalizar de contratos:
• Colher assinatura das partes;
• Publicar do extrato do contrato;
• Encaminhar as cópias do contrato para o representante.
3. Formalizar e acompanhar as contas vinculadas.
3

4. Nomear do fiscal do contrato
• Informar a nomeação do fiscal SAContratos.
5. Verificar a necessidade de juntada de documentação prévia, se estabelecido em contrato.
• Acompanhar a execução do contrato emitindo ordem de serviço, se for o caso.
6. Atestar a nota fiscal, certidões de regularidade, atesto da SEFAZ-RR, RAC.
• Caso haja irregularidades, encaminhar a SGA após pagamento.
7. Analisar da documentação trabalhista.
8. Efetuar o pagamento.
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9. Registrar o pagamento
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10. Acompanhar o contrato.
• Observar as irregularidades (ver fluxograma 10)
• Observar as atividades de repactuação (ver fluxograma 11)
11. Instruir os autos para prorrogação, quando for o caso, apresentar justificativa,
concordância da empresa, certidões de regularidades fiscais e declaração de antinepotismo
e demais documentos necessários, ou informar a necessidade de nova licitação, com
antecedência de:
• 120 dias antes do vencimento do contrato (licitação);
• 90 dias antes do vencimento do contrato (prorrogação)
12. Cotar o preço e analisar a vantajosidade4, se necessário negociar com a empresa, e
analisar a documentação juntada pelo fiscal para a prorrogação.
13. Informar disponibilidade orçamentária.
• Deve ser obsevado o Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual vigentes;
• Classifica a natureza da despesa e o programa de trabalho apropriado à solicitação.
14. Analisar juridicamente.
15. Manifestar pela prorrogação.
16. Deliberar e autorizar a emissão da nota de empenho.
17. Emitir a nota de empenho.
18. Formalizar os aditivos.
• Colher assinatura das partes;
• Publicar o extrato do aditivo;
• Encaminhar as cópias dos aditivos para o representante
19. Registrar o aditivo.
20. Acompanhar a execução do contrato.

3
4

Os contratos das assessorias, após indicação, o fiscal será nomeado pela SGA.
Observar o ACORDÃO-TCU 1214/2013.

RESPONSÁVEL
SAContratos

SG

SOF
SECRETARIA
DEMANDANTE
FISCAL
FISCAL
SAContratos
SOF
SAContratos
FISCAL

FISCAL

SACompras
SOF
AJ-SGA
SGA
SG
SOF

DAG

SAContratos
FISCAL
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7.4.

Casos de Irregularidades na Execução e Acompanhamento dos

Contratos
É

o

inadimplemento/irregularidades

do

contrato

administrativo

pelo

descumprimento total ou parcial de suas cláusulas, seja pela Administração seja pelo
contratado. Tal inadimplemento poderá dar-se tanto por inexecução quanto por execução
imperfeita do contrato.

TABELA 11 – Casos de Irregularidades na Execução e Acompanhamento dos Contratos
ATIVIDADES
1. Verificar a existência de falha na execução da Ata de Registro de Preço, o fiscal deverá:
• Notificar a empresa para apresentar defesa prévia no prazo de 5(cinco) dias úteis.
• Transcorrido o prazo, com ou sem defesa prévia, encaminha a análise conclusiva
contextualizando o fato para SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA5.
2. Analisar a irregularidade apontada pelo fiscal:
• Notificar a contatada para ciência da decisão;
• Aguardar o prazo para apresentação do recurso, se for o caso;
• Registrar a penalidade, se houver.
3. Qualquer alteração na ARP, providenciar o registro.
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4. Após regularização, tratar como andamento normal da ARP’s.
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5

RESPONSÁVEL

FISCAL

SGA

SACompras
FISCAL

A análise conclusiva contextualizando dos fatos tem como objetivo explicar todos os fatos ocorridos,
corroborando ou não com a contratada na defesa prévia, as ações tomadas pelo fiscal para sanar as
pendências, bem como a sugerir aos seus superiores as medidas e posicionamentos que podem ser realizadas
para solução dos problemas.
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FLUXOGRAMA 10 – Casos
asos de Irregularidades na Execução e Acompanhamento dos
do Contratos
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7.5.

Aditivos: Repactuação
A repactuação tem sido utilizada, principalmente, para contratos de natureza

continuada, em função de modificações nos custos do contratado ocasionadas por acordos,
convenções e dissídios coletivos de trabalho. Tais mudanças são previsíveis, ocorrendo quase
todos os anos, porém incalculáveis (não se pode saber a priori, por exemplo, qual será o
valor do índice de reajuste salarial negociado no âmbito de uma convenção coletiva de
trabalho entre o sindicato patronal e o sindicato de trabalhadores de determinada categoria
profissional).
Nesse contexto, a Instrução Normativa MPOG nº 2, de 30/04/2008, que
disciplina a contratação de serviços contínuos, estabelece o interregno mínimo de um ano, a
contar “da data limite para a apresentação das propostas constante do instrumento
convocatório” ou “da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como
termo inicial, a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente,
vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da
contratação for decorrente de mão de obra e estiver vinculado às datas-bases destes
instrumentos”.
TABELA 12 – Aditivos: Repactuação
Atividades
1. Solicitação para repactuação, acompanhada das planilhas correspondentes.
2. Verificar a documentação e se está pertinente com a execução dos contratos.
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3. Conferir os cálculos apresentados nas planilhas;
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4. Informar a disponibilidade orçamentária.
• Deve ser obsevado o Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual vigente;
• Classifica a natureza da despesa e o programa de trabalho apropriado à solicitação.
5. Analisar juridicamente, caso seja pertinente o pleito, preparar as minutas do
apostilamento.
6. Manifestar pela repactuação.

Responsável
CONTRATADA
FISCAL
SOF e SAC
SOF
AJ-SGA
SGA

7. Deliberar e autorizar a emissão da nota de empenho complementar;

SG

8. Emitir a nota de empenho.

SOF

9. Formalizar a repactuação.
• Termo de apostilamento;
• Publicar o extrato;
• Encaminhar as cópias para o representante.
10. Registrar o apostilamento.
11. Acompanhar a execução do contrato.

SGA

SAContratos
FISCAL
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FLUXOGRAMA 11 – Aditivos: Repactuação
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8. ARQUIVAMENTO
Com o encerramento das atividades/rotinas a obrigatoriedade de salvaguardar
essas informações e torna-las acessíveis.
Porém as etapas de controle que cercam o arquivamento, deve se certificar que
não há pendências acerca das aquisições e serviços prestados, as retenções fiscais,
trabalhistas, previdenciárias, a execução plena do contrato.

6

TABELA 13 – Fluxo de Arquivamento
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Atividades
1. Certificar que não há pendências e se o contrato foi plenamente executado;
• O fiscal deverá juntar documentação da contratada atestando a inexistência
de pendências7.
2. Anular ou cancelar o saldo da(s) nota(s) de empenho emitido(s), verificar se não há
pendências referentes a retenções fiscais, trabalhistas, previdenciárias e as contas
vinculadas.
3. Registrar a anulação.
• Contratos e contratações diretas à SAContratos;
• Atas de Registro de Preços à SACompras.
4. Determinar o arquivamento
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6
7

Responsável
FISCAL

SOF

SAContratos/SACompras
SECRETARIA
DEMANDANTE

O fluxo de arquivamento deve ser obedecido nos casos de contratos e atas de registros de preços.
Quando houver falhas reincidentes, o fiscal deverá relatar esse histórico de falhas alertando o gestor.

FLUXOGRAMA 12 – Fluxo de Arquivamento
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9. RECOMENDAÇÕES
O processo de mapeamento dos fluxos do processo de compras e contratações,
alinhado com crescimento da demanda pelo Poder Judiciário e combinado com a busca pela
excelência na gestão de forma continua, recomenda-se os seguintes pontos:
•

Atualizar anualmente o Manual de Procedimentos – Compras e
Contratações, contando com a participação dos servidores que são polo
ativo tanto na formulação quanto na validação das informações, levando
em consideração as boas práticas implantadas por esse e por outros
órgãos já consolidadas;

•

Incluir o uso de soluções informatizadas visando tornar célere e ágil o
fluxo do processo;

•

Publicar no Diário da Justiça Eletrônica (DJe) um portaria regulamentando
o uso do Manual de Procedimentos – Compras e Contratações e
revogando a Portaria Presidencial n.º 410-2012 de 08 de março de 2013;

•

Divulgar o manual em larga escala pela intranet e no site do Tribunal de
Justiça;

•

Utilizar o manual com o foco na maximização dos resultados e a
minimização de erros nos processos de compras e contratações;
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• Elevar o nível de planejamento que possibilite o foco em Projetos
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alinhado ao Planejamento Estratégico vigente.

10.CONCLUSÃO

Com a implantação do manual de rotinas de contratações e aquisições cumpri-se
em parte, e servirá de alicerce para o cumprimento total da Meta 11: Finalizar 90% dos
processos de contratação de bens e serviços no prazo padrão, até dezembro de 2014.
•

Regulamentar instrumentos de normatização no âmbito interno;

•

Adquirir autonomia administrativa;

•

Elaborar manuais de rotinas para os procedimentos administrativos;

•

Elaborar planos de aquisição;

•

Treinamentos e qualificação dos servidores.

Desta forma ao implantar o Manual de Procedimentos – Compras e
Contratações, pode se esperar resultados, tais como:
•

Proporcionar condições seguras aos dirigentes das unidades na aplicação
dos recursos sob sua responsabilidade;

•

Promover a padronização para tornar mais ágil e célere do processo de
compras e contratações;

•

Trocar informações entre as áreas envolvidas nas atividades de suporte de

•

Aumento da eficiência, produtividade e evitar o retrabalho;

•

Contribuir para o fortalecimento e otimização dos resultados da gestão.
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forma segura e confiável;

42

11.ANEXOS
11.1. FORMULÁRIOS

DE

SOLICITAÇÃO

DE

NOVA

CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO8

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

1- Identificação da Área Requisitante
REQUISITANTE

Setor XXX

DATA

RESPONSÁVEL

Fulano de Tal e Silva

MATRÍCULA

E-MAIL

fulano.silva@tjrr.jus.br

RAMAL

XX/XX/20XX
999999
1234

2 – Demanda
Contratação de consultoria com transferência de conhecimento para realização do
serviço de implantação, parametrização e customização da ferramenta de gerenciamento de
serviços de Tecnologia da Informação, Citsmart Intelligent Governance no TJRR.
SETORES DEMANDANTES

QUANT. DA DEMANDA

QUANT. DISPONÍVEL

MANUAL DE PROCEDIMENTOS | 1º EDIÇÃO - ANO 2014

TOTAL
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3 – Justificativa
Tendo em vista a mudança estratégica informada no MEMO XXX/2014-SXX-DXXXX,
faz-se necessária a contratação de consultoria e treinamento especializados na ferramenta
Citsmart Intelligent Governance, uma vez que a mesma contempla grande maioria dos
requisitos apontados no item X.Y.Z do termo de referência n.º XXX/2013, juntado ao PA
2012/XXXX, e foi disponibilizada no portal do software público sob licenciamento GPLv2, o
qual permite a livre utilização, distribuição e modificação da ferramenta. Fato que possibilita
uma redução do custo com aquisição de licenças, o qual foi estimado nos estudos técnicos
preliminares no valor de R$ X.XXX,XX para 25 (vinte e cinco) técnicos, uma vez que a
ferramenta Citsmart não possui custos de licenciamento, o que nos deixa uma margem para
8

A Secretaria de Tecnologia da Informação já inseriu esse formulário padronizado (DOD) auferir a demanda
para as compras e contratações, devido à natureza tecnológica das contratações, deve se manter este
instrumento para os setores de TIC.

investir na melhoria dos processos da Seção XXX.
4 – Resultados a serem alcançados
4.1
4.2
4.3

Melhoria na gestão do catálogo de serviços;
Agilidade no processo de registro de incidentes;
Diminuição do tempo médio para atendimento de chamados;

5 – Metas do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 2013/2014 a
alcançadas:
5.1

ser

Indicador 10: Tempo de atendimento às solicitações dos usuários;
Meta 10: Atender 70% dos incidentes atendidos em até 20 minutos;

5.2

Indicador 11: Tempo gasto na solução das demandas dos usuários;
Meta 11: Atender 70% dos incidentes solucionados, conforme os acordos de
de serviço (ANS) estabelecidos;

níveis
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Fulano de Tal e Silva
Setor XXX
Mat. 999999
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11.2. CHECK LIST DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
P.A. Nº:

CONTRATADO:

ASSUNTO:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

PUBLICAÇÃO:

OBJETO:
FISCAL DO CONTRATO:

PUBLICAÇÃO:

FISCAIS CIENTES:

ANÁLISE DA LICITAÇÃO
SIM
NÃO
Pedido de aquisição?
Projeto Básico/TR?
Análise Jurídica do pleito?
Aprovado pelo gestor?
Autorização pelo Ordenador de Despesa?
Publicação da modalidade de contratação?
Certidões de regularidade fiscal da empresa?
Nota de empenho na unidade orçamentária TJ ou FUNDEJURR?
Contrato devidamente formalizado?
Extrato de contratação devidamente publicado?
ANÁLISE DO CONTRATO E SUAS ALTERAÇÕES
CONTRATO
FLS.
PUBLICAÇÃO
ALTERAÇÃO
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ATOS
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EMPENHO*

VALOR – (R$)

OBSERVAÇÕES (FOLHAS)

ADITIVO

ANÁLISE DA(S) NOTA(S) DE EMPENHO(S)
OBJETO

FLS.

PUBLICAÇÃO

ABRANGÊNCIA

* Plenamente executado (fl. ).
FATURA

FL.

ANÁLISE FINANCEIRA
DATA

VALOR
R$

MÊS

* Comprovantes de pagamento on line:

VENCIMENTO

OB*

RETEN
ÇÕES

DATA
PGTO

FLS.

OBSERVAÇÕES (FOLHAS)

OBSERVAÇÕES (FOLHAS)

OBSERVAÇÕES (FOLHAS)
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ANÁLISE DO ACOMPANHAMENTO
ROTINA
SIM
NÃO
O Fiscal vem se manifestando sobre as ocorrências na execução do
contrato?
Faturas devidamente atestadas pelo fiscal e SEFAZ?
Objeto está de acordo com as especificações contratadas?
O fiscal tem acompanhando as despesas pelo RAC?
O fiscal vem juntando as certidões de regularidade fiscal da contratada?
O saldo do empenho está em conformidade entre a OP e RAC?
O fiscal vem informando a SAC sobre os pagamentos feitos no contrato?
O Gestor do contrato tem se posicionado quanto às ocorrências na
execução do contrato?
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
ROTINA
SIM
NÃO
O fiscal oficiou a contrata a se manifestar sobre interesse em prorrogação
do contrato no prazo adequado?
A empresa se manifestou?
O fiscal se manifestou?
Há reserva orçamentária?
Houve análise jurídica da pretensão?
O Gestor do contrato se manifestou?
Ratificado pelo Ordenador de Despesa?
Termo Aditivo devidamente Assinado?
Termo Aditivo devidamente publicado?
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
ROTINA
SIM
NÃO
O fiscal se manifestou quanto ao descumprimento contratual?
A contratada foi oficiada a se manifestar quanto a defesa prévia?
A contratada se defendeu dentro do prazo permitido?
A defesa foi analisada pela assessoria jurídica?
O gestor do contrato se manifestou quanto ao ocorrido?
A decisão do gestor foi publicada?
A contratada foi comunicada da decisão?
A contratada foi multada?
A contratada foi comunicada sobre a decisão?
A contratada pagou devidamente a multa?
(caso negativo) A contrata foi inscrita nos registros de ocorrências e
penalidades desta Corte, assim como na dívida ativa do estado do Estado.
ACHADOS/OBSERVAÇÕES/HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS:

46

11.3. CHECK LIST DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ARP’s

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
P.A. Nº:

CONTRATADADO:

ASSUNTO:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

PUBLICAÇÃO:

LOTE:
FISCAL DA ATA:

PUBLICAÇÃO:
ANÁLISE DA LICITAÇÃO

SIM
NÃO
OBSERVAÇÕES (FOLHAS)
Projeto Básico/TR?
Pedido de aquisição?
Análise Jurídica do pleito?
Aprovado pelo gestor?
Autorização pelo Ordenador de Despesa?
Publicação da modalidade de contratação?
Certidões de regularidade fiscal da empresa?
Valores empenhados na respectiva conta TJ ou FUNDEJURR?
Contrato devidamente formalizado?
Extrato de contratação devidamente publicado?
ANÁLISE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E SUAS ALTERAÇÕES
CONTRATO
FLS.
PUBLICAÇÃO
ALTERAÇÃO
ADITIVO
PUBLICAÇÃO
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ATOS
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EMPENHO*

VALOR – (R$)

ANÁLISE DA(S) NOTA(S) DE EMPENHO(S)
OBJETO

FLS.

ABRANGÊNCIA

* Plenamente executado (fl. ).

FATURA

FL.

ANÁLISE FINANCEIRA
DATA

VALOR
R$

MÊS

* Comprovantes de pagamento on line:

VENCIMENTO

OB*

RETEN
ÇÕES

DATA
PGTO

FLS.

NÃO

OBSERVAÇÕES (FOLHAS)

NÃO

OBSERVAÇÕES (FOLHAS)
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ANÁLISE DO ACOMPANHAMENTO
ROTINA
SIM
O Fiscal vem se manifestando sobre as ocorrências na execução do contrato?
Faturas devidamente atestadas pelo fiscal e SEFAZ?
Objeto está de acordo com as especificações contratadas?
O fiscal tem acompanhando as despesas pelo RAC?
O fiscal vem juntando as certidões de regularidade fiscal da contratada?
O saldo do empenho está em conformidade entre a OP e RAC?
A SAC vem acompanhando o contrato?
O Gestor do contrato tem se posicionado quanto às ocorrências na execução
do contrato?
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
ROTINA
SIM
O fiscal se manifestou quanto ao descumprimento contratual?
A contratada foi oficiada a se manifestar quanto à defesa prévia?
A contratada se defendeu dentro do prazo permitido?
A defesa foi analisada pela assessoria jurídica?
O gestor do contrato se manifestou quanto ao ocorrido?
A decisão do gestor foi publicada?
A contratada foi comunicada da decisão?
A contratada foi multada?
A contratada foi comunicada sobre a decisão?
A contratada pagou devidamente a multa?
(caso negativo) A contrata foi inscrita nos registros de ocorrências e
penalidades desta Corte, assim como na dívida ativa do estado do Estado.
ACHADOS/OBSERVAÇÕES/HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS:
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11.4. CHECK LIST PARA ARQUIVAMENTO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
P.A. Nº:

CREDOR:

ASSUNTO:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

PUBLICAÇÃO:

LOTE:
FISCAL DA ATA:

PUBLICAÇÃO:
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ANÁLISE DA LICITAÇÃO
ATOS
O fiscal certificou que não há pendências e que foi plenamente executado
o contrato/ata?
O fiscal juntou nos autos a declaração de inexistência de débitos
referentes ao exercício anterior?
O Orçamento anulou ou cancelou o saldo da(s) nota(s) de empenho
emitido(s)?
A SOF verificou se não há pendências referentes a retenções fiscais,
trabalhistas, previdenciárias e as contas vinculadas?
Foi registrado as anulações?
A SC certificou nos autos o número do novo procedimento administrativo
que será realizado o acompanhamento do contrato, se for o caso?
A Secretaria demandante determinou o arquivamento?
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SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES (FOLHAS)

12.LINKS ÚTEIS

•

PREVIDÊNCIA SOCIAL – CND INSS

•

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CND FGTS

•

RECEITA FEDERAL

•

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-E

•

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - CND TRABALHISTA

•

MPE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

•

PROVA DE QUITAÇÃO COM A FAZENDA FEDERAL

•

REGISTRO DE PREÇOS

•

COMPRASNET – SISTEMA SICAF

•

A INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP) NO COMPRASNET

•

GUIA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA
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INFORMAÇÃO
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