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1. OBJETIVO 

 

Esta NORMA estabelece os elementos de observação obrigatórios antes da celebração de contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito da UFRJ, decorrentes 

da aplicação das Leis nº 8.666/93, nº 10.520/02 e nº 12.462/11. 

 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Elementos a serem adotados pelas Unidades e pela Administração Central previamente à formalização de 

contratos administrativos, decorrentes da aplicação das Leis nº 8.666/93, nº 10.520/02 e nº 12.462/11. 

  

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

A responsabilidade pela elaboração, revisão e cancelamento desta NORMA é da Divisão de Governança da 

PR6. 

 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 

Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 

 

 

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

Não aplicável. 

 

 

 

 

 

1 de 3 

 

  

ELEMENTOS PARA ASSINATURA DE 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

DECORRENTE DA APLICAÇÃO DAS LEIS 

Nº 8.666/93, Nº 10.520/02 E Nº 12.462/11 

NORMA NG 3204-00.00 

PUBLICADO EM REV. N° 00 

 

SUMÁRIO  

  

1 Objetivo  

2 Campo de Aplicação  

3 Responsabilidades 

4 Documentos de Referência  

5 Documentos Complementares  

6 Definições  

7 Considerações Gerais  

8 Histórico da Revisão e Quadro de Aprovação  

 

 

1. OBJETIVO 

 

Esta NORMA estabelece os elementos de observação obrigatórios antes da celebração de contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito da UFRJ, decorrentes 

da aplicação das Leis nº 8.666/93, nº 10.520/02 e nº 12.462/11. 

 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Elementos a serem adotados pelas Unidades e pela Administração Central previamente à formalização de 

contratos administrativos, decorrentes da aplicação das Leis nº 8.666/93, nº 10.520/02 e nº 12.462/11. 

  

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

A responsabilidade pela elaboração, revisão e cancelamento desta NORMA é da Divisão de Governança da 

PR6. 

 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 

Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 

 

 

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

Não aplicável. 

 

 

 

 

 

NORMA NG 3204-00.00
ELEMENTOS PARA ASSINATURA DE

CONTRATO ADMINISTRATIVO
, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DAS LEIS O

[JE-PRÓ NO 8.666/93, NO 10.520/02 E NO 12.462/11 PUBLICADO EM REV' N OO

SUMÁRIO

Objetivo
Campo de Aplicação
Responsabilidades
Documentos de Referência
Documentos Complementares
Definições
Considerações Gerais
Histórico da Revisão e Quadro de Aprovaçãow

Q
O

N
M

-
Iš

u
J
N

H

1. OBJETIVO

Esta NORMA estabelece os elementos de observação obrigatórios antes da celebração de contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito da UFRJ, decorrentes
da aplicação das Leis nO 8.666/93, nO 10.520/02 e nO 12.462/11.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Elementos a serem adotados pelas Unidades e pela Administração Central previamente à formalização de
contratos administrativos, decorrentes da aplicação das Leis no 8.666/93, nO 10.520/02 e nO 12.462/11.

3. RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pela elaboração, revisão e cancelamento desta NORMA e da Divisão de Governança da
PR6.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei nO 8666, de 21 de junho de 1993
Lei nO 10.520, de 17 de julho de 2002
Lei nO 12.462, de 04 de agosto de 2011
Lei n0 4.320, de 17 de março de 1964

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Não aplicável.
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6. DEFINIÇÕES  

 

6.1. SIGLAS 

 

PR3 – Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças/UFRJ 

PR6 – Pró-Reitoria de Gestão e Governança/UFRJ 

SIASG – Sistema Integrado de Serviços Gerais 

 

6.2. TERMOS 

 

Contrato – 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, seja qual for 

a denominação utilizada. 

 

Empenho de despesa – ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 

pendente ou não de implemento de condição.  

 

Nota de empenho – documento utilizado para registrar as despesas orçamentárias realizadas pela 

Administração Pública em seu primeiro estágio e que identifica o nome do credor, a especificação, a 

importância da despesa e a célula orçamentária, deduzindo o saldo da dotação aprovada. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

7.1 Constituem cláusulas necessárias em todo contrato administrativo as que estabeleçam:  

I – O objeto e seus elementos característicos;  

II – O regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III – O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, 

os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV – Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento 

definitivo, conforme o caso; 

V – O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da 

categoria econômica; 

VI – As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 

VII – Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; 

VIII – Os casos de rescisão; 

IX – O reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 

da Lei 8666/93; 

X – As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; 

XI – A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do 

licitante vencedor; 

XII – A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 

XIII – A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

7.2 É necessária a realização da nota de empenho antes da celebração de contrato que resulte em dispêndio de 

recursos públicos, sejam eles decorrentes de procedimentos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de 

licitação. 

 

7.2.1 A emissão da nota de empenho é condição indispensável para assinatura e publicação do instrumento 

contratual no Diário Oficial da União mediante registro no SIASG. 

 

7.3 O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas 

dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de 
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6. DEFINIÇÕES

6.1. sIGLAs

PR3 - Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças/UFRJ
PR6 - Pró-Reitoria de Gestão e Governança/UFRJ
SIASG - Sistema Integrado de Serviços Gerais

6.2. TERMOS

Contrato -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 reciprocas, seja qual for
a denominação utilizada.

Empenho de despesa - ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento
pendente ou não de implemento de condição.

Nota de empenho - documento utilizado para registrar as despesas orçamentárias realizadas pela
Administração Pública em seu primeiro estágio e que identifica o nome do credor, a especificação, a
importância da despesa e a célula orçamentária, deduzindo o saldo da dotação aprovada.

7. coNsIDERAÇÕEs GERAIS

7.1 Constituem cláusulas necessárias em todo contrato administrativo as que estabeleçam:
I- O objeto e seus elementos característicos;
II - O regime de execução ou a forma de fornecimento;
III- O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços,
os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento
definitivo, conforme o caso;
V - O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da
categoria econômica;
VI - As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII- Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII- Os casos de rescisão;
IX - O reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
da Lei 8666/93;
X - As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencedor;
XII - A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII- A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.2 É necessária a realização da nota de empenho antes da celebração de contrato que resulte em dispêndio de
recursos públicos, sejam eles decorrentes de procedimentos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de
licitação.

7.2.1 A emissão da nota de empenho é condição indispensável para assinatura e publicação do instrumento
contratual no Diário Oficial da União mediante registro no SIASG.

7.3 O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de
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licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substitui-lo por outros instrumentos hábeis, 

tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 

serviço. 

 

7.4 Em carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou 

outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55, da Lei nº 8.666/93. 

 

7.5 Palavras de Busca: contrato administrativo, nota de empenho 

 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 
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Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 
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